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Oproep van de politie
In de namiddag van donderdag 13 juli 

werd een 10- jarige jongen uit Neder-

horst den Berg op de fiets licht geraakt 

door een zwarte middenklas auto bij de 

tijdelijke fietssluis nabij de wijk Venen-

burg.  Hierdoor kwam hij met zijn kin 

op het stuur en kwam ten val.  Hij hield 

ten gevolge hiervan lichte schaafwon-

den aan zijn kin en handen over. Achter 

deze auto reed een wit bestelbusje welke 

de val zou hebben kunnen zien,  maar 

ook doorreed. Heeft u iets gezien, neem 

dan contact op met de wijkagent Dennis 

van Giessen.

Diner op Warinschool voor Hartekind
NEDERHORST DEN BERG- Leerlingen 

van groep 7/8 van de Warinschool 

hebben zelf een sponsordiner 

georganiseerd voor de stichting 

Hartekind. 

Lynn, het zusje van Nick, is een van de 

vele kinderen met een hartafwijking. 

Stichting Hartekind wil door middel 

van het financieren van wetenschappe-

lijk onderzoek de overlevingskansen en 

dagelijkse kwaliteit van leven van deze 

hartekinderen verbeteren, zodat ze ge-

woon kind kunnen zijn. 

De leerlingen van juf Marjolein, onder 

wie Nick de Weerd, kwamen op het 

idee om geld op te halen voor Stichting 

Hartekind. Ze wilden dat op een 

speciale manier doen. Toen be-

dachten ze om voor één avond 

een restaurant op te zetten. Ieder-

een was welkom om lekker mee 

te eten. De kinderen hebben zelf 

boodschappen gedaan, waarbij 

een aantal winkels uit het dorp 

hen heeft gesponsord. Ze kookten 

zelf en ze hebben een klaslokaal 

omgetoverd tot een restaurant. 

De gasten werden stijlvol welkom 

geheten en de gerechten keurig 

geserveerd. Het was erg lekker en 

de gasten waren positief. Een suc-

ces! Bovendien was de opbrengst 

voor Hartekind: 536,30 euro!

NEDERHORST DEN BERG – Naar 

aanleiding van zijn aankomende 

optreden op het festival Wonderfeel 

(21-23 juli a.s.) sprak ik met Hannes 

Minnaar. Hij is een van Nederlands 

succesvolste pianisten. Wonderfeel 

is een driedaags festival met als 

hoofdingrediënt klassieke muziek. 

Hannes is daar te bewonderen in 

drie concerten; elke dag één. “Enige 

nadeel daarvan is dat het niet zo 

handig zal uitkomen om er zelf veel 

van mee te krijgen.”

DOOR: NIELS VAN DER HORST

Hannes Minnaar rondde zijn studie 

aan het Conservatorium van Amster-

dam af met een 10 en onderscheiding. 

Hij heeft prijzen gewonnen op inter-

nationale concoursen, speelde met 

gerenommeerde orkesten als het Ko-

ninklijk Concertgebouworkest en het 

Nationaal Orkest van België, en geeft 

recitals over de hele wereld. Kortom, 

deze pianist is niets minder dan een 

klaviervirtuoos van wereldklasse. Van 

hetzelfde niveau zijn de optredens met 

zijn Van Baerle Trio en de inmiddels 

twee solocd’s. De eerste werd met een 

Edison bekroond en de tweede kreeg 

zeer lovende kritieken in de internatio-

nale pers. Een serie opnames van de vijf 

pianoconcerten van Beethoven is zeer 

recentelijk op de markt gebracht.

Berger

“Waarvoor is het?” Weekblad Wijde-

meren, een goed gelezen blad voor… 

“O, dat ken ik, ik woon er zelf! In Ne-

dervecht, de nieuwe wijk”. In dat geval: 

nog gefeliciteerd met je nieuwe wo-

ning! “Ja, die is vorig jaar opgeleverd. 

Er moeten nog altijd dingetjes aan het 

huis gebeuren maar het is hartstikke 

leuk wonen hier. Hiervoor woonde ik 

in Amsterdam. Een beetje enge stap 

om daar weg te gaan vond ik het wel 

maar ik heb er nog geen seconde spijt 

van gehad.”

Repeteren

Wat heb je vandaag tot nu toe gedaan? 

“Ik was aan het repeteren voor een stuk 

dat ik ga spelen op Wonderfeel. Gas-

pard de la Nuit van Ravel. Dat gaat door 

voor misschien wel het moeilijkste stuk 

dat voor piano is gecomponeerd. Drie 

jaar geleden ben ik daarmee begonnen 

en sinds ongeveer een jaar voer ik het 

wel eens uit. Ravel was wel een beetje 

het type om na te gaan wat tot dan toe 

het moeilijkst werk was om daar dan 

vervolgens overheen te gaan. Maar het 

is ook gewoon een toverachtig mooi 

stuk, geschreven naar aanleiding van 

drie gedichten met een sprookjesge-

halte. Toen ik dertien was hoorde ik 

het voor het eerst en het is me altijd 

bijgebleven. Met Ravel heb ik sowieso 

wel een beetje een obsessie. Volmaakte 

pianomuziek.”

Optredens

“Voor Wonderfeel bedacht ik dat ik 

wel een soort nachtprogramma wilde 

doen. Dat is gelukt voor de zondag-

avond. Dan speel ik om negen uur 

en begin dan met drie nocturnes van 

Fauré: bespiegelende muziek voor in 

het schemerdonker. Daarna speel ik 

dan Gaspard de la Nuit van Ravel. De 

eerste dag , vrijdag dus, speel ik met het 

Een Minnaar en magie op Wonderfeel

Van Baerle Trio Beethovens Tripelconcert 

en zaterdag spelen we het pianotrio van 

Tsjaikovski. Een enorm volbloed Russisch 

romantisch werk, opgedragen aan zijn hele 

goede vriend en pianist Anton Rubinstein. 

Een indrukwekkend eerbetoon met een 

duidelijke tragische ondertoon.

Wonderfeel

Het festival speelt zich af op landgoed 

Schaep en Burgh in ’s-Graveland. Er zijn 

zes overdekte podia. De concerten gaan van 

Mozart tot Steve Reich en van Vivaldi tot 

Pärt. Ook zijn er hier en daar wat flirts naar 

jazz, wereld- en popmuziek. Men toont 

films, vertelt verhalen, en kinderen kunnen 

naar hartenlust knutselen. De organisatie 

werkt nauw samen met Natuurmonumen-

ten. Samen smeden ze de ruim honderd 

concerten, de muziekdocu’s en de lezingen 

tot een magisch geheel in een prachtige 

bosrijke omgeving.

Info Wonderfeel: www.wonderfeel.nl; 

info Hannes Minnaar: 

www.hannesminnaar.com.

Foto: Marco Borggreve 
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Za. 22 juli: 19.00 uur: 
 W. Balk en E. Kaak,
 Wo. 26 juli: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Zo. 23 juli: 09.30 uur: 
 w. Balk en E. Kaak.
◗ OLV Hemelvaart 
 Do. 20 juli: 10.45 uur: 
 W. Balk,
 Zo. 23 juli: 09.30 uur: 
 R. Simileer.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 23 juli: 10.00 uur:  
 Ds. A. Parmentier
◗ De Graankorrel    
 Zo. 23 juli: 10.00 uur: 
 Ds. P.H. van Gilst.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 23 juli: 10.00 uur:   
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 23 juli:  09.30 uur:  
 Prop. Kramer.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 23 juli: 10.00 uur:
 Corrie van Egmond.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
 Zo. 23 juli: 10.00 uur: 
 A. Buitenhuis.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 23 juli: 10.00 uur: Leesdienst

Kijk ook op onze website: www.weekbladwijdemeren.nl

Programma’s GooiTV
Vanaf 19 juli zendt GooiTV de volgende programma’s uit: 
In TV Magazine o.a. de uitslag van het optreden van Drum- en 
Showband ViJos in Kerkrade, 30 jaar Tindalvilla in Bussum, 
Bussum op IJs en het Snowe koor Loosdrecht gaat naar Riga; 
In RegioHub gaat het over het watertappunt in Huizen; In In 
Derde Termijn praat Ruud Bochardt met Miriam van Meerten, 
wethouder in Gooise Meren, over een aantal zaken uit haar 
portefeuille. 
Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 
www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook)

WANNEER TIJD WAT WAAR
21-23 juli 11.00 u. Wonderfeel, klassiek Muziekfestival Schaep en Burgh,’s-Graveland
vr. 21 juli 09.30 u.  Spreekuur Administratie voor Elkaar Soc. Cult. Centr, Blijkln 1, NdB
za. 22 juli 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
di. 25 juli 14.00 u. Insectenhotel bouwen (NM) Bez.centr. NM, ’s-Graveland
do. 27 juli 14.00 u. Insectenhotel bouwen (NM) Bez.centr. NM, ’s-Graveland
28/ 29 juli 20.00 u. Reeën kijken Corversbos (NM) Beresteinswg 31; ’s-Graveland
za. 29 juli 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
za. 29 juli 14.00 u. Oerrr Watersafari NM, Bez.centr, ’s-Graveland
wo. 2 aug. 14.00 u. Insectenhotel bouwen (NM) Bez.centr. NM,’s- Graveland
vr. 4 aug. 14.00 u. Insectenhotel bouwen (NM) Bez.centr. NM, ’s-Graveland 
za. 5 aug. 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
4/ 5 aug. 20.00 u. Reeën kijken Corversbos (NM) Beresteinsewg31;’s-Graveland
za. 5 aug. 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
11/ 12 aug. 19.30 u.  Reeën kijken Corversbos (NM) Beresteinsewg31;’s-Graveland
vr. 18 aug. 09.30 u. Spreekuur Administratie voor Elkaar Soc. Cult. Centr, Blijkln 1, NdB

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

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

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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Afwezig van maandag 24  juli tot vrijdag 11 augustus 2017

Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher

Voor SPOEDGEVALLEN
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan1, tel. 251854

Denkt u er aan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur 

‘s ochtends afgeven bij de assistente van Huisartspraktijk Overmeer
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Politiek DOOR: SASKIA LUIJER

NEDERHORST DEN BERG - In septem-

ber 2016 ging Versa Welzijn van start 

met een Administratie voor Elkaar-

spreekuur in Nederhorst den Berg 

en in Loosdrecht. Het spreekuur in 

Nederhorst den Berg gaat sluiten 

en vanaf september 2017 zal het 

Administratie voor Elkaar- spreek-

uur iedere vrijdagochtend plaats 

vinden in Loosdrecht. 

De opzetters van dit spreekuur Tineke 

van der Tol en Selina Duikersloot van 

Versa Welzijn geven aan dat er geen 

behoefte lijkt te zijn aan het spreekuur 

in Nederhorst den Berg. In Loosdrecht 

wordt het spreekuur goed bezocht 

door inwoners uit heel Wijdemeren, 

dus gaan ze zich nu daar op richten. 

Of er in de toekomst een spreekuur in 

Kortenhoef van start zal gaan wordt 

nog onderzocht. Het spreekuur zal nog 

tweemaal plaatsvinden in Nederhorst 

den Berg in het Sociaal Cultureel Cen-

trum, Blijklaan 1. Voor de zomerstop 

op vrijdag 21 juli en na de zomerstop 

op 18 augustus. De zomerstop zal zijn 

van 28 juli t/m 11 augustus.

Loosdrecht spreekuur

Vanaf september zal het Adminis-

tratie voor Elkaar- spreekuur iedere 

vrijdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 

uur plaatsvinden op de Lindelaan 98 

in Loosdrecht. Tijdens de 

spreekuren zitten de des-

kundige vrijwilligers weer 

klaar om mensen te onder-

steunen met hun papieren 

of digitale administratie. 

Zij helpen bij het opzetten 

en ordenen van de admi-

nistratie, bij het overzicht 

krijgen van inkomsten en 

uitgaven en het regelen en 

controleren van bankza-

ken. Ook kunnen zij hel-

pen met het invullen van formulieren, 

lezen van brieven, reageren op huur-

woningen, formulieren nakijken, toe-

slagen en heffingskortingen controle-

‘Administratie voor Elkaar’-spreekuur stopt  

ren of aanvragen en inzicht verschaffen in 

financiële regelingen. 

Aangezien het spreekuur in Loosdrecht nu 

wekelijks zal gaan plaatsvinden is Versa op 

zoek naar extra vrijwilligers voor het Admi-

nistratie voor Elkaar- spreekuur. Alle vrij-

willigers krijgen professionele begeleiding 

en ondersteuning. Voor meer informatie 

zie de vacature op;  www.vrijwilligerspunt-

wijdemeren.nl

Wilt u meer informatie over het Adminis-

tratie voor elkaar Spreekuur, dan kunt u 

contact opnemen met: Selina Duikersloot 

of Tineke v.d. Tol, Versa Welzijn, tel. (035) 

694 21 11of e-mail sduikersloot@versawel-

zijn.nl.

Na een lang ziekbed heeft George Wille 

zijn 19 jaar durende gevecht tegen kan-

ker helaas verloren en is hij op zondag 

16 juli heengegaan. 

Wij zullen hem en zijn hondjes nooit 

vergeten. Zijn doorzettingskracht was 

een inspiratie en zijn verhalen waren 

tijdloos. Een warm mens is niet meer. 

George heeft ervoor gekozen om zijn 

lichaam te schenken aan de weten-

schap. Hierdoor zal er geen begrafenis/

crematie zijn en wil ik u vragen om op 

6 augustus, zijn verjaardag, een kaarsje 

te branden en hem te gedenken. 

Je langste reis zit er nu op, lieve George. 

Rust zacht (Suzan Roelofs).

George Wille overleden

WIJDEMEREN- Vorige week maakte 

wethouder Theo Reijn een rond-

gang langs de speelplaatsen van 

Wijdemeren. In elke dorpskern wan-

delde hij samen met bewoners langs 

de speelplekken, gaf een toelichting 

op de plannen van de gemeente en 

inventariseerde de wensen van de 

omwonenden.

De wandelingen trokken veel belang-

stelling van ouders, grootouders en 

kinderen. Zo ook op het speelterrein 

achter de Peppelhof waar de wethou-

der donderdag 13 juli zelfs een klein 

actiecomité aantrof. Op de stoeptegels 

was met grote letters gekrijt: ‘Dit plein-

tje mag niet weg, we spelen er altijd’. Er 

heerste ongeloof en onrust onder de 

buurtbewoners, want de plek staat op 

de nominatie om opgeheven te worden. 

In de kring van volwassenen die hier-

over in gesprek ging met Theo Reijn, 

stak een meisje dapper haar vinger in 

de lucht. “Alle kinderen die hier wonen, 

willen echt dat het pleintje blijft. Ik ook” 

motiveerde Fabiënne. Gelukkig kon de 

wethouder haar deels al direct gerust-

stellen. “Alle locaties blijven behouden” 

sprak hij. “Er komen alleen niet overal 

toestellen te staan.”

Vervolgens lichtte Reijn toe dat de ge-

meente een uitvoeringsplan heeft ge-

schreven voor een betere verdeling van 

de speelplaatsen over de verschillenden 

kernen. Hierbij is rekening gehouden 

met het (afnemende) aantal kinderen 

en met een eerlijke verdeling van het 

beschikbare budget. Een deel van de 

speelplaatsen wordt ingericht met toe-

stellen, zoals een schommel, glijbaan, 

klimrek of wipkip. De andere speel-

ruimten worden niet opgeheven, maar 

op een goedkope en meer onderhouds-

vriendelijke manier ingericht, bijvoor-

beeld met gekleurde tegels, paaltjes, 

boomstammen of andere creatieve 

ideeën. Want toestellen kosten immers 

veel geld, moeten onderhouden wor-

den en aan de veiligheidseisen blijven 

voldoen. De inbreng van kinderen en 

(groot)ouders tijdens deze rondgang, 

gebruikt de gemeente om het plan ver-

der uit te werken, waarbij het de bedoe-

ling is dat het dit najaar al wordt uit-

gevoerd. 

Deels begrip

Voor het achterliggende idee was bij de 

aanwezigen wel begrip, maar waarom 

het nu juist hun pleintje moet zijn dat 

een alternatieve invulling krijgt, snapte 

men niet. “Ga hier niet in investeren” 

benadrukte een ouder. “Het pleintje 

is zo’n drie jaar geleden al perfect op-

geknapt. Het wordt intensief gebruikt 

en we zijn er heel gelukkig mee.” Tja, 

waarom iets veranderen als het goed 

bevalt, leek ook Theo Reijn te denken. 

“De boodschap is duidelijk” stelde hij. 

“Niets aan doen, dat is wat u zegt. Wat 

ons betreft kunnen dingen ook uitge-

wisseld worden, als we maar binnen het 

budget blijven en aan de veiligheids-

normen voldoen.” 

Ideeën zijn welkom

Intussen vroeg Marije Buiter aan de 

kinderen wat zij belangrijk vonden op 

hun speelplaats. Namens het ontwerp- 

en adviesbureau Speelplan begeleidt 

Wandelen langs de speelplekken van Wijdemeren

“Dit pleintje mag niet weg”

Marije het project van de gemeente Wij-

demeren. “Het is voor veel mensen even 

wennen” lichtte ze toe. “Maar bij de inrich-

ting van speelplekken hoef je niet altijd in 

toestellen te denken. Je kunt kinderen ook 

uitdagen met stippen op de grond, met hin-

keltegels of een verkeersweg. Er is zoveel 

mogelijk, ook als de toestellen verdwijnen. 

Het is dan wel het initiatief van de buurt 

om aan te geven wat men wil.” Mensen die 

ideeën hebben voor de nieuwe inrichting 

van hun speelruimte kunnen deze per brief 

naar de gemeente sturen of doorgeven via 

de website www.wijdemeren.nl/Herinrich-

ting-speelplaatsen.
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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

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht !!!!

035 - 656 0235

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

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 

PMC biedt u altijd een vrijblij-                            

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

VERANTWOORD AFVALLEN !!!

www.vetslank.com Ankeveen

0639825130 Irene Voshol

Is uw pc veilig?

PC keuring en reparatie.

www.pc-wijdemeren.nl

Lid ICT keurmerk.

035-8884637

“Aandacht voor Zorg”

Voetreflexzonetherapie; 

Ontspant en hersteld 

uw Balans

Stoelmassage; voor Nek,

Schouder,rug klachten

( zeer interessant voor 

bedrijven)

www.aandachtvoorzorg.nl

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Wij ruimen gratis uw huis

en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen

Voor u een zorg minder!

06- 25 51 46 89

Restaurant Vlaar zoekt part-

time medewerkers bediening 

en afwassers.  Zoek je een leuke 

en afwisselende parttime baan 

in de horeca, stuur dan jouw 

CV naar info@restaurantvlaar.

nl  RESTAURANT VLAAR, 

Noordereinde 129 in ’s-Grave-

land 

Witgoed

Wasm. Koelkasten Fornuis

Tweede Loswal 12A

Hilversum 0356281965

Te koop Chalet 60m2 aan 

de Vecht.Incl.400 m2 eigen

grond airco,zonnepanelen,

zwembad. Inlichtingen

06-22399851

Nieuw! Poppentheater 

Workshops zomerprogramma

Start 26 juli, 14.-16.00

Kinderen 6 - 12 jr 

speeltheaterwishdom.nl

Kopij

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 be-

stand, let op de beeldgrootte.

Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 

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

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

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

Binnenkort in City of Wesopa: 

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 1e woensdag v.d. maand 

(in augustus niet!) van 14-17 

uur: Repaircafé Wijdemeren. 

In de Brasserie van Veenstaete 

te K’hoef. Weggooien? Mooi 

niet! Zie: www.natuurlijkwij-

demeren.nl of bel: Marjolijn 

Bezemer: 06- 48545227.

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.

Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelinge-

tje? Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk 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

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.

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

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
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KORTENHOEF- Na een ‘slapende’ 

periode van ongeveer 10 jaar is 

vorige week donderdag de vereni-

ging ‘Curtevenne’ ontbonden. In 

die lange periode zijn er door deze 

vereniging helaas geen activiteiten 

meer ter hand genomen. De ontbin-

ding gebeurde tijdens een speciaal 

hiervoor belegde vergadering, die 

gehouden werd in de Oude School 

in Kortenhoef. 

Helaas waren daarbij slechts 9 van de 

ruim 40 nog geregistreerde leden aan-

wezig. Omdat de ledenlijst van de ver-

eniging niet meer actueel was, besloten 

de nog zittende bestuursleden om in 

het Weekblad Wijdemeren een oproep 

te doen aan de leden om bij deze bij-

zondere vergadering aanwezig te zijn. 

Het resultaat was helaas teleurstellend 

dat zo weinig leden aan de oproep ge-

hoor had gegeven. Ook het bestuur 

bleek niet meer compleet te zijn en be-

stond die avond uit voorzitter Menno 

van den Brand en secretaris Katinka 

Speets. Door het aantal aanwezige le-

den kreeg deze bijzondere vergadering 

min of meer een informeel karakter. 

Het bestuursvoorstel om de vereniging 

te ontbinden werd toch in behandeling 

genomen.

Korte terugblik

In zijn welkomstwoord sprak voorzitter 

Menno van den Brand zijn teleurstel-

ling uit over de geringe opkomst. Ver-

volgens blikte hij in het kort terug op 

de jaren waarin de verenigingsactiviteit 

tot stilstand was gekomen. Van den 

Brand: “Het bestuur slaagde er helaas 

niet in om nieuwe bestuursleden aan 

te trekken. Met oud-bestuursleden is 

deze situatie nog besproken, maar men 

zag echter geen oplossing. Ook vanuit 

de leden kwam er geen initiatieven om 

de vereniging overeind te houden. We 

misten duidelijk iemand om de vereni-

ging nieuw leven in te blazen en de kar 

wilde gaan trekken. Iemand die de le-

den weer kon enthousiasmeren.”

Externe ontwikkelingen

Voorzitter Van den Brand noemde 

ook externe ontwikkelingen: “Wat 

onze doelstelling betreft ontstonden er 

steeds minder mogelijkheden om deze 

te kunnen voortzetten. De vereniging 

werd op 5 februari 1971 opgericht, met 

als werkgebied de voormalige gemeen-

te ‘s-Graveland. In die periode hebben 

we met onze doelstelling duidelijk een 

rol kunnen spelen. Na het ontstaan van 

Wijdemeren in 2002 volgden grote ver-

anderingen elkaar snel op, ook op het 

terrein waarin wij als vereniging actief 

waren. En paar voorbeelden van onze 

doelstellingen: ‘Het bevorderen van 

het behoud van waardevolle, mogelijk 

historische objecten, zowel onroerend 

als roerend en hierbij het tegengaan 

van vervuiling in welke vorm dan ook, 

van land en water. In de toenmalige 

gemeente ‘s-Graveland functioneerde 

er bijvoorbeeld een ‘Schoonheidscom-

missie’ waaraan bijvoorbeeld inge-

diende bouwplannen ter beoordeling 

en goedkeurig werd voorgelegd. Op 

een gegeven moment werd die com-

missie opgevolgd door een regionaal 

ingestelde Welstandscommissie. Deze 

commissie heeft bijna geen betrokken-

heid met de bijzondere kenmerken van 

onze voormalige gemeente. Bij bouw- 

of verbouwprojecten oordeelt men 

tegenwoordig nog uitsluitend of een 

bepaald bouwproject qua maatvoering 

past in het bestaande bestemmings-

plan. Door deze ontwikkeling kregen 

wij hier helaas steeds minder invloed 

op. Met als gevolg dat er op bepaalde 

locaties bouwprojecten zijn ontstaan 

met een omvang of uitstraling die wij 

op die plek liever niet hadden.”  

Stemming

Na deze uiteenzetting volgde uitein-

delijk de stemming over het bestuurs-

voorstel de vereniging te ontbinden. De 

verenigingsstatuten zegt hierover dat 

voor het ontbinden van de vereniging 

een 2/3 meerderheid van het aantal 

aanwezige leden hiermee moet instem-

men. Na stemming bleek dat van de 9 

aanwezige leden er 8 vóór ontbinding 

stemden. Hierbij was formeel de ont-

binding van de vereniging een feit. Een 

vereniging die door de Kortenhoefse 

kunstschilder Flip Hamers op 5 februari 

1971 werd opgericht. Hij werd hiervoor 

gedreven door zijn grote betrokkenheid 

bij en liefde voor de drie schilderachtige 

dorpen binnen de voormalige gemeente 

‘s-Graveland. Hij had hierbij maar één doel 

voor ogen, nl., om ongewenste ontwikke-

lingen binnen dit fraaie gebied, met grote 

inzet tegen te gaan. Dit ook in het belang 

van komende generaties dorpsbewoners. 

Daarvoor richtte hij de vereniging ‘Curte-

venne’ op. Nu, bij het ontbinden van zijn 

vereniging ‘Curtevenne’ overheerst ook bij 

de schrijver van dit artikel een gevoel van 

diepe teleurstelling.          

Vereniging ‘Curtevenne’ helaas ontbonden

DOOR: JOOP GLIJN

NEDERHORST DEN BERG- Onlangs 

heeft Godard van Reede de school-

jeugd op kasteel Nederhorst verwel-

komd. De leerlingen van de hoogste 

klassen van de Mr Kremerschool en 

de Warinschool hadden  zich de af-

gelopen maanden verdiept in de 

geschiedenis van het dorp. De aan-

dacht ging uit naar de ontstaans-

geschiedenis van het kasteel en de 

Reevaart.

Op het kasteel was de afsluiting van 

hun studie en onder begeleiding van de 

historische figuur Godard van Reede 

werden presentaties en discussies ge-

houden. ‘Stichting Vecht terug in het 

dorp Nederhorst den Berg’  wil als on-

dersteunende partij hier graag op in-

haken. De Reevaart was circa 30 meter 

breed en 2,4 kilometer lang. Ze is ge-

graven om de verbinding Amsterdam- 

Utrecht te bekorten. De vaart en tol-

brug in het centrum hebben het dorp 

inkomsten en allure gegeven. Naast de 

vaart lagen 2 smalle dorpswegen. Deze 

voldeden niet meer aan de wensen van 

de tijd. De brug werd door de provincie 

Utrecht niet meer onderhouden. Dus 

toen de Horn- en Kuijerpolder werd 

bebouwd was het niet moeilijk meer 

te beslissen. In korte tijd werd door de 

Ballast het laatste zand uit de Spiegel-

polder ingespoten. Men was zelfs ver-

geten voorzieningen te treffen voor de 

riolering van de Voorstraat. Deze was 

binnen enkele dagen verstopt. Discus-

sie is er nauwelijks in de gemeenteraad 

geweest over deze demping. Het paste 

in de tijd van de jaren zestig, het nemen 

van rigoureuze maatregelen.

Op vele plaatsen worden ontdempin-

gen soms na vele jaren ter hand ge-

nomen, zoals de Catharijnesingel in 

Utrecht en de gedempte vaart in Zaan-

dam. ‘Stichting Vecht terug in het dorp’ 

heeft dit initiatief genomen om de 

ontdemping in Nederhorst den Berg 

te bevorderen. Er wordt al jaren over 

gesproken en het bestuur is actief op 

vele bestuurlijke terreinen. Er is geld 

gekomen van gemeente en provincie. 

In overleg met de bevolking is een plan 

uitgewerkt om de plantsoenen 

te gebruiken om water te creë-

ren. Slechts 11 meter breed is 

beoogd en in het centrum 7 

meter om de bestaande voor-

zieningen als plein en par-

keerplaatsen te handhaven. De 

Stichting beoogt herstel van 

de cultuurhistorische waarden 

waarbij alle elementen die bij 

water horen, terugkeren. Het 

zal de leefbaarheid van het 

dorp vergroten en de winke-

liers versterken.  Het is een 

langdurig proces waarbij niet 

alleen gesproken kan worden 

van voorstanders. De jongelui 

hadden een enquête gehou-

den, waarbij de voorstanders 

in meerderheid waren.  Zelf 

dachten ze er wisselend over.

Uiteindelijk zal zo’n ontdemping voor 

de jeugd en de toekomst zijn. Met dank 

voor het initiatief aan de oude meesters 

Cees Stalenhoef en Herman van der 

Molen, die dit schoolproject hebben 

opgezet. 

Het bestuur van de Stichting zet rustig zijn 

inspanningen voort om de bestuurders 

en inwoners te enthousiasmeren voor een 

Nieuwe Vecht ter verfraaiing van Neder-

horst den Berg.

Het bestuur van Stichting ‘Nieuwe Vecht’

Ontdemping Reevaart

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
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Zomerse aanbieding

Aardbei stammetje
 deze zomer slechts

€ 8,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Er zijn weer plannen om de ’s-Gravelandse 

vaart in een groot watersportplan te betrek-

ken. Dit geeft mij een naar gevoel, omdat na 

onderzoek is gebleken dat dit ruim €60 miljoen 

ging kosten als je schade aan de huizen en we-

gen langs de vaart wil voorkomen. Nu gaat het 

gezeur weer beginnen, bewoners worden niet 

gehoord.

Het gebiedsakkoord gaat €77 miljoen kosten, 

dus blijft er maar €17 miljoen over om de plas-

sen uit te baggeren, de recreatiesector moder-

niseren, waterkwaliteit te verbeteren, enz. Moet 

Vaart in de Vaart het toerisme in de omgeving 

redden?

Als mensen vanuit Loosdrecht en Kortenhoef 

naar Naarden willen varen, kunnen ze vanaf de 

plas of het kanaal naar de Vecht varen en dan 

bij fort Uitermeer richting Karnemelksloot en 

dan Naarden.

Als de botenverhuurders geld willen verdienen, 

want daar draait alles om, moeten ze die route 

promoten. 

Als je in ’s-Graveland woont heb je verkeer voor 

de deur en achter op de Emma- , Koninginne-  

en Cannenburgerweg, dat is nu eenmaal zo. Als 

er bootjes door de vaart komen, opeens heel 

dichtbij, ben je je vrije gevoel kwijt.

Nu varen er alleen bewoners door de vaart, met 

flinke snelheid zodat de eieren van de water-

vogels uit het nest spoelen, dus moet je er niet 

aan denken dat het drukker wordt. De meeste 

huizen langs de vaart staan op zand dus niet op 

palen en door onderzoek is bewezen dat als er 

geen voorzorgsmaatregelen worden getroffen 

door vaarbewegingen zand onder de woningen 

en wegen wegspoelt waardoor schade kan ont-

staan. Daarom is toen het plan afgeschoten, om-

dat niemand de verantwoording daarvoor wil 

nemen. Nu staan er in Weekblad Wijdemeren 

namen van de instanties en ondertekenaars van 

het gebiedsakkoord die we ter verantwoording 

kunnen roepen bij eventuele schade, mocht het 

plan door gaan.

Jelmer Bierens, Zuidereinde, ‘s-Graveland

Geen Vaart in de Vaart

Noordereinde 265 ‘s-Graveland

Dit heel bijzondere, symmetrische 
huis is oorspronkelijk een samen-
stelling uit twee woningen, daterend 
uit de 18e eeuw (rijksmonument), 
gelegen aan de ’s Gravelandse vaart, 
en schuin tegenover het gebied van 
Natuurmonumenten. Doordat de 
nokken zijn verbonden is op de 
verdieping een unieke ruimte ontstaan die tevens boven en beneden verbindt. 
Langs de hele achtergevel is een steiger die uitloopt in een ruim en beschut 
terras aan het water. Het terras is door een poort en een houten schuurtje 
afgescheiden van de eigen parkeerplaats, woonoppervlakte 195 m2.

Meer informatie op FUNDA.nl
Vraagprijs € 769.000  k.k.

NIEUWNIEUW

Mark Hilberts geeft in het opinieartikel ‘Houd 

projectontwikkelaars buiten het Groene Hart’ 

(12-07) als voorbeeld van innovatief denken 

het situeren van drijvende woningen in de 

Horstermeerpolder.

Als de oorspronkelijke plannen om de HMP 

weer om te zetten in een meer waren doorge-

gaan, zou dit voorbeeld realiteitsgehalte hebben 

gehad, maar de actuele situatie en de momen-

teel bestaande plannen bieden niet voldoende 

water voor drijvende woningen. En als het aan 

mij ligt, zal de voor drijvende woningen vereiste 

waterstand er ook niet komen. Schrap deze mo-

gelijkheid dus maar en beperk de voorstellen 

tot realistischer opties.

Het valt me trouwens op dat het artikel getuigt 

van het NIMBY- denken. Wat in de Horn- en 

Kuijerpolder niet wenselijk wordt geacht, 

schijnt voor de Horstermeerpolder geen be-

zwaren op te leveren. Het komt mij bekend 

voor als bewoner van de HMP sinds 1973. In de 

toenmalige gemeente Nederhorst den Berg was 

het al een favoriete aanpak om onwelgevallige 

bebouwing af te schuiven op de HMP. De hui-

dige bebouwde situatie en nog te verwachten 

(bedrijfs)nieuwbouw maakt overduidelijk dat 

de (nog resterende) ruimte van de HMP zich 

leent voor planologisch misbruik.

Laat in elk geval de redactie van Weekblad Wij-

demeren geen medewerking verlenen aan deze 

gestage verloedering.

Hans Hof, Nederhorst den Berg.

Geen drijvende woningen

REGIO- Wat moet je doen als je kind een drift-

bui heef? Of niet luistert? Of andere kinderen 

slaat? Alle ouders van peuters komen voor 

dit soort vragen te staan en zoeken naar op-

lossingen. Dat kun je alleen doen, maar ook 

samen met andere ouders. Hierbij biedt de 

cursus ‘Peuter in zicht!’ een mooi steuntje in 

de rug.  

Peuter in zicht! 

Speciaal voor ouders met peuters van 2 tot 4 jaar, 

biedt Jeugd en Gezin de cursus ‘Peuter in zicht!’. 

Deze cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 

twee uur, waarin verschillende thema’s centraal 

staan: Hoe verloopt de ontwikkeling? Hoe sti-

muleer je dit? En hoe kun je het gedrag van je 

kind sturen? Door deze vragen met andere ou-

ders te bespreken, kun je delen wat werkt en kij-

ken wat voor jou ook een geschikte oplossing is. 

Dat geeft meer zekerheid bij de opvoeding van 

je kind.  

Cursus start in augustus 

De cursus start 2 augustus en vindt op vier ach-

tereenvolgende woensdagavonden tussen 20.00 

en 22.00 uur plaats in Hilversum (Frederik van 

Eedenlaan 13b). De kosten voor deelname zijn 

30 euro per ouder(paar). Ouders uit de hele re-

gio Gooi en Vechtstreek zijn welkom! 

Aanmelden en informatie  

Voor informatie en aanmelden kun je terecht op 

de website van Jeugd en Gezin Gooi en Vechts-

treek: www.jggv.nl (cursusaanbod). Ook kun je 

bellen naar 035 69 26 350 of een mail sturen naar 

cursussen@jggv.nl. 

Cursus ‘Peuter in zicht!’ 
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Fijne zomer

De redactie wenst u een fijne zomer! 

Op 30 augustus zijn we er weer vol-

ledig. Tot die tijd publiceren we alleen 

officiële bekendmakingen. 

   19 juli 2017   

Kort

>   Wandelen Kortenhoef

Bent u 60+ en wilt u graag wandelen? 

Dat kan elke donderdagochtend vanaf 

Veenstaete in Kortenhoef. De groep 

start om 10.30 uur met een kop koffie in 

de Brasserie. De wandeling is gratis en 

duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. 

Meer weten? Neem contact op met 

beweegcoach Beppie van de Bunt via 

06 315 958 47 (ma t/m do 8.00-13.00 

uur) of kijk op www.sportservicegooi.nl. 

>    Bijdrage Burendag

Op 23 september is het Burendag. Want 

buurten worden leuker, socialer en vei-

liger als mensen elkaar kennen en zich 

inzetten voor hun buurt. Heeft u een 

leuk idee voor deze dag? Het Oranje 

Fonds biedt buurten met goede plannen 

een financiële bijdrage tot 400 euro. 

Doe de aanvraag vóór 18 augustus 

via www.burendag.nl.

>    Werk Arnoud Voetlaan

In het najaar vervangt de gemeente 

het hoofdriool en de bestrating in de 

Arnoud Voetlaan in Ankeveen. In juni is 

het ontwerp aan de bewoners gepre-

senteerd. De werkzaamheden starten 

begin oktober. Half november wordt 

een deel van het Stichts End twee we-

ken afgesloten en een omleiding inge-

steld. Meer informatie volgt 

zo snel mogelijk. Kijk ook op: 

www.wijdemeren.nl/avoetlaan.

>   Aanmelding lokale omroep

In april volgend jaar loopt de aanstelling 

af van de lokale omroep in Wijdemeren. 

Vóór 2 oktober 2017 kunnen partijen 

zich inschrijven bij het Commissariaat 

van de Media via www.cvdm.nl. De 

gemeenteraad adviseert vervolgens het 

Commissariaat, die de uiteindelijke keu-

ze maakt voor een partij. De aanstelling 

is voor een periode van vijf jaar.

Offi  ciële
bekendmakingen

Geef inbrekers
geen kans

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

 42 betaalbare 
 appartementen 

Aan het Noordereinde in 
’s-Graveland bouwt woning-
corporatie Het Gooi en Omstreken 
het sociale woningbouwcomplex 
De Oranjerie. De oplevering staat 
gepland voor oktober dit jaar.

De gemeente heeft als ambitie om de so-

ciale woningvoorraad te laten groeien. In 

maart zijn daar afspraken over gemaakt met 

woningbouwcorporaties. In Loosdrecht ko-

men de komende jaren sociale huurwonin-

gen beschikbaar in de nieuwbouwprojecten 

Erve Knorr en de Godelindehof. 

Ook aan de Voorstraat in Nederhorst den 

Berg worden sociale huurwoningen 

gebouwd. Doel is om binnen drie jaar in 

totaal 130 sociale  woningen op te leveren.

Starters en doorstromers
De Oranjerie bestaat uit 42 betaalbare en 

energiezuinige twee- en driekamerappar-

tementen voor één- tot tweepersoonshuis-

houdens. De netto huur bedraagt tussen 

de 525,87 en 686,69 euro. De helft van de 

woningen is beschikbaar voor starters tot 

35 jaar en de andere helft voor doorstro-

mers. Inwoners uit Ankeveen, ‘s-Graveland 

en Kortenhoef krijgen voorrang bij de 

toewijzing

Reageren via Woningnet
Inschrijven voor De Oranjerie kan in de laat-

ste week van augustus en de eerste week 

van september via www.woningnet.nl. In 

de advertentie leest u alle toewijzings- en 

voorrangsregels. Om te kunnen reageren 

moet u ingeschreven staan bij Woningnet 

Gooi en Vechtstreek.

Vragen
Heeft u algemene vragen over de mogelijk-

heid om te verhuizen, huurtoeslag of uitke-

ringen? Dan kunt u terecht bij de

wooncoaches van MEE via (035) 303 01 62 

of e-mail: wijdemeren@mee-ugv.nl. 

Heeft u vragen over De Oranjerie, 

toewijzingsregels of huurprijzen? 

Dan kunt contact opnemen met Het Gooi 

en Omstreken via telefoonnummer 

(035) 672 66 99 of www.gooienom.nl.  

Lekker op vakantie, een dagje naar 
de stad of een weekend naar de 
kust; de zomer is een ideaal mo-
ment voor inbrekers om hun slag te 
slaan. Bewoners zijn vaak afwezig 
en laten ramen en deuren regelma-
tig open staan. 

Een aantal tips, zodat inbrekers bij u weinig 

kans maken:

-  Houd er rekening mee dat inbrekers ook 

op Facebook, Instagram en Twitter zitten. 

Deel uw vakantie(plannen) daarom niet op 

sociale media. 

-  Kijk eens door de ogen van een inbreker 

en maak een rondje om uw huis. Kan een 

insluiper via een kliko of tuintafel snel door 

een geopend raam naar binnen klimmen? 

Is het bovenlicht wel goed beveiligd en de 

achterdeur op slot?

-  Vraag uw buren om een oogje in het zeil te 

houden en het huis een bewoonde indruk 

te geven. Bijvoorbeeld door de post weg 

te halen, de auto af en toe op de oprit te 

zetten en een lampje aan te doen. 

WaakSamen
Gaat u niet op vakantie? Wees dan extra 

alert. U kunt de WaakSamen-app downloa-

den om gemakkelijk een melding te doen bij 

een verdachte situatie. In de app volgt u een 

handig stappenplan waarmee een volledige 

melding met de juiste informatie direct bij de 

betrokken instanties terecht komt. Daarna 

kunt u de melding eenvoudig delen in uw ei-

gen buurt Whatsapp-groep. Op deze manier 

helpt u mee om uw wijk ook in de zomer 

veilig te houden. De app is gratis te down-

loaden via de Appstore of Playstore. 

Door de ogen van een inbreker 

#mooiWijdemeren

@spierontspanning

Winnaar fotowedstrijd



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 119: bouwen woning (27.06.17)

’s-Graveland
- Noordereinde 60: plaatsen vijf entreeborden (06.07.17)

- Zuidereinde 30: kappen beuk (28.07.17)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 78: plaatsen dakkapellen (04.07.17)

- Wijde Blick: uitvoeren herstelmaatregelen (26.06.17)

Loosdrecht
-  ’t Breukeleveense Meentje 8b: bouwen woning 

(07.07.17)

-  Horndijk 31: verbouwen woning en aanbouwen 

botenhuis (04.07.17)

- Horndijk 34: aanleggen twee uitwegen (06.07.17)

- ’t Jagerspaadje 19a: plaatsen dakkapel (05.07.17)

Nederhorst den Berg
- Lange Wetering 1: plaatsen dakkapel (07.07.17)

- Sectie B 1185: bouwen zomerwoning (29.06.17)

- Spiegelplas: uitvoeren herstelmaatregelen (26.06.17)

- Wilgenlaan 6: bouwen woning (06.07.17)

- Wilgenlaan 48: bouwen woning (07.07.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

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

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Herenweg 21 en 22: plaatsen erker (13.07.17)

’s-Graveland
- Zuidereinde 45: uitbreiden aanbouw (28.07.17)

Kortenhoef
- Kromme Rade 19: bouwen woning (10.07.17)

- De Kwakel 8: plaatsen kapschuur (06.07.17)

-  Moleneind 61: aanbrengen nieuwe halfverharding op 

bestaand toegangspad en maken van een pad tussen 

woonhuis en bijgebouw (11.07.17)

Loosdrecht
- ’t Breukeleveense Meentje 3: bouwen woning (07.07.17)

-  ’t Breukeleveense Meentje 8f: plaatsen beschoeiing en 

steiger (10.07.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: verplaatsen dam met 

duiker (07.07.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 107: plaatsen raamkozijn 

voorgevel (04.07.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken bestemmingsplan 

t.b.v. Loosdrecht Jazz Festival (06.07.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 252g: wijzigen gevels eerste ver-

dieping en wijzigen balkon westgevel woning (10.07.17)

- Veendijk 8: verplaatsen inrit (07.07.17)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 1 t/m 51: vervangen damwand (07.07.17)

- Wilgenlaan 16: plaatsen balkonbeglazing (29.06.17)

- Wilgenlaan 50: bouwen woning (07.07.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Voorbereidingsbesluit - Woon-

schepen in bestemmingsplan 

Plassengebied Loosdrecht 2013 
Burgemeester en wethouders maken op grond van 3.7 

van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeen-

teraad op 6 juli 2017 een voorbereidingsbesluit heeft 

genomen voor het gebied van het bestemmingsplan 

Plassengebied Loosdrecht 2013.

Ligging  
Het voorbereidingsbesluit omvat de gronden met de 

bestemming “Recreatie - Jachthaven” gelegen binnen het 

bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2012 dat op 

7 juli 2016 per raadsbesluit is vastgesteld. De voorberei-

dingsbescherming ziet op het ligplaats innemen (bouwen 

en gebruik) met een woonboot in de bestemming 

“Recreatie - Jachthaven”.

Reden 
In het bestemmingsplan is het aantal woonboten in 

jachthavens niet begrensd. 

Inzage
Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende 

verbeelding liggen vanaf 20 juli 2017 ter inzage - op 

werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur - in het gemeentehuis 

in Loosdrecht. Het voorbereidingsbesluit is ook te zien op 

www.ruimelijkeplannen.nl.

Tegen het vaststellen van een voorbereidingsbesluit staat 

niet open voor het instellen van beroep.

>  Wijziging bestemmingsplan 

Plassengebied Loosdrecht 

2013/perceel Nieuw-Loos-

drechtsedijk 250a
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij over-

eenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 

het bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 

hebben gewijzigd voor zover dit betrekking heeft op het 

perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 250a te Loosdrecht. 

Het perceel is deels bestemd voor wonen en deels voor 

water. De regels voorzien in de mogelijkheid om de oe-

verlijn te verplaatsen. Binnen het perceel wordt evenveel 

water gedempt als ontgraven. De verbeelding is gewijzigd 

vastgesteld. Op de verbeelding worden uitsluitend nog de 

te wijzigen delen van het perceel aangegeven.

Inzage
Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf 

20 juli 2017 voor zes weken ter inzage in het gemeen-

tehuis (afd. Ruimtelijke Ontwikkeling op werkdagen van 

08.30 tot 12.30 uur) aan de Rading 1 in Loosdrecht. De 

stukken zijn ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan gedurende 

bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld door 

degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in de gele-

genheid te zijn geweest om tegen het ontwerpwijzigings-

plan een zienswijze in te dienen. Een belanghebbende 

kan eveneens beroep instellen tegen de aangebrachte 

wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan. 

Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling be-

stuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 

2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in 

werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als 

binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van 

genoemde afdeling, dan treedt het besluit niet in werking 

voordat op dat verzoek is beslist. 

>  Kennisgeving omgevingsver-

gunning (WABO) 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een 

vergunning voor het milieuneutraal veranderen hebben 

verleend voor:

-  Van Reenen B.V., Nieuw-Loosdrechtsedijk 120 Loos-

drecht: vergroten opslag hoeveelheid inert gas (12.07.17)

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken zijn voor iedereen 

in te zien in het gemeentehuis in Loosdrecht. Hiervoor 

kunt u een afspraak maken met afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling, via telefoonnummer (035) 65 59 557.

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

catie genoemde verzenddatum. Vanaf die dag kunnen 

belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en verder 

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

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 

is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering) 

bevatten. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan 

het college van Burgemeester en wethouders van Wijde-

meren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Voorlopige voorziening
Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstel-

bare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast 

een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 

de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Ne-

derland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzie-

ningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek 

moet worden aangegeven waarom sprake is van een 

spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige 

voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer 

informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige 

voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

Vragen
Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact 

opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 

en Vechtstreek via telefoonnummer: (088) 63 33 000 of 

e-mail: info@ofgv.nl.  Kenmerk: HZ_WABO-67598

>  Aangevraagde vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Loosdrecht
- Stichting Loosdrecht JazzFestival, Oud-Loosdrechtse-

dijk 117: JazzFestival op 15 en 16 september 2017

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 

vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij cluster 

Vergunningen). Belanghebbenden kunnen eventuele be-

denkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet, 

kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de 

besluitvorming.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Loosdrecht
-  Camping De Drechthoeve B.V., Nieuw-Loosdrechtsedijk 

200: 50-jarig bestaan De Drechthoeve van 9 tot en met 

12 augustus 2017 (12.07.2017)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 

cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen 

deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteit

Loosdrecht
Jachthaven Het Anker, Oud-Loosdrechtsedijk 117, 15 en 

16 september 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Verkeersbesluiten

’s-Graveland
Noordereinde t.o. nr. 15: twee parkeerplaatsen opladen 

elektrische auto’s (19.07.17) 

Loosdrecht
’t Jagerspaadje: vier gehandicaptenparkeerplaatsen 

parkeerterrein sportvelden (19.07.17)

U kunt de verkeersbesluiten inzien op 

www.officielebekendmakingen.nl. 

U kunt – als belanghebbende – gedurende zes weken 

na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders. 

>  Nota en beleidsregels 

bijzondere bijstand  
De raad heeft op 1 juni 2017 de nota ‘Bijzondere Bijstand 

Wijdemeren’ vastgesteld. Inwoners van Wijdemeren met 

een laag inkomen en weinig vermogen kunnen bij de 

gemeente (individuele) bijzondere bijstand aanvragen. 

De beleidsregels bijzondere bijstand zijn vastgesteld 

op 16 mei 2017 door het college van burgemeester en 

wethouders. De nota en beleidsregels treden in werking 

de dag na deze publicatie. Kijk op www.wijdemeren.nl/

beleidsregels.

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

Verkeer

19 juli 2017

Overig
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Gezondheid

HILVERSUM– In Nederland gebrui-

ken 400.000 mensen bloedverdun-

ners, ook wel antistollingsmiddelen 

genoemd, om de kans op trombose 

of infarct te verkleinen. Door deze 

middelen ontstaat wel een grotere 

kans op bloedingen. Als een patiënt 

een ernstige bloeding krijgt of plot-

seling geopereerd moet worden, zou 

het bloedverdunningseffect direct 

en veilig gestopt moeten kunnen 

worden. Voor het eerst kan dit nu, zo 

blijkt uit een internationale studie, 

waarvan hoogleraar prof. dr. Pieter 

Willem Kamphuisen van Tergooi een 

van de initiatiefnemers is. 

Het gezaghebbende New England 

Journal of Medicine publiceert deze 

week de resultaten van het onderzoek. 

Patiënten met bijvoorbeeld hartritme-

stoornissen, trombose of een kunst-

hartklep krijgen een bloedverdunner 

voorgeschreven. Het medicijn voor-

komt dat een bloedpropje een infarct of 

trombose veroorzaakt. Nadeel van een 

grote groep antistollingsmiddelen is dat 

de bloedverdunning niet tijdelijk kan 

worden gestopt, bijvoorbeeld als een 

ernstige bloeding optreedt of spoed-

operatie nodig is. Dit overkomt onge-

veer 16.000 patiënten in Nederland. 

Sinds enkele jaren bestaat een nieuwe 

generatie bloedverdunners. Ondanks 

dat deze bloedverdunners veilig zijn, 

was het tot voor kort onmogelijk om 

het effect direct uit te schakelen. Voor 

een van deze middelen – dabigatran - 

is een antistof ontwikkeld, waarmee het 

effect van de bloedverdunning per di-

rect kan worden gestopt. De vraag was 

echter of dit antimedicijn – deze ‘uit-

knop’ – werkzaam is bij patiënten met 

ernstige bloedingen of die met spoed 

een operatie moesten ondergaan.

Effectief en veilig

Op deze vraag geeft de internationale 

studie nu het antwoord. Kamphuisen is 

een van de trekkers van het onderzoek. 

Hij is internist-vasculair geneeskun-

dige in Tergooi en één dag in de week 

als hoogleraar vasculaire geneeskunde 

verbonden aan het UMC Groningen. 

Kamphuisen: “We hebben onderzoek 

gedaan bij 500 patiënten die dabigatran 

gebruikten. Op het moment dat acuut 

een bloeding optrad of een operatie 

nodig was, kregen zij de antistof (ida-

rucizumab). De stof bleek het bloed 

verdunnend effect direct op te hef-

fen en had geen nadelige effecten. Bij 

vrijwel alle patiënten die een spoed-

operatie moesten ondergaan, traden 

geen bloedingsproblemen op. Voor het 

eerst is aangetoond dat de werking van 

een veelgebruikte bloedverdunner in 

spoedsituaties direct, effectief en veilig 

kan worden gestopt. Voor het gebruik 

van de nieuwe klasse van bloedverdun-

ners is dit een doorbraak en verbetert 

de veiligheid van de vaak ouderen en 

kwetsbare patiënten die deze bloedver-

dunners gebruiken.”

Center of Excellence 

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijk-

ste oorzaak van sterfte in Nederland. 

Tergooi heeft de zorg voor hart- en 

vaatziekten ondergebracht in een Cen-

ter of Excellence Vaatzorg. Hierin bun-

delen alle vakgebieden op het gebied 

van vaatziekten hun kennis en ervaring 

om patiënten de best mogelijke zorg 

te bieden. Zo beschikt Tergooi over 

een hybride OK waar complexe vaat-

operaties worden uitgevoerd. De extra 

aandacht die Tergooi met dit vaatcen-

trum aan deze patiënten geeft, past in 

de doelstelling om zorg voor patiënten 

met hart- en vaatziekten te blijven ver-

beteren.

 

Bloedverdunning ‘uitzetten’ als het moet
Kwaliteitsimpuls

Pieter Willem Kamphuisen werkt sinds 

2016 als internist in Tergooi met vasculaire 

geneeskunde als een van zijn aandachtsge-

bieden. Kamphuisen: “Van zo’n expertise-

centrum gaat een kwaliteitsimpuls uit voor 

de hele regio. Zorgverleners van binnen en 

buiten Tergooi moeten op elk moment met 

hun vragen over vaatzorg bij ons terecht-

kunnen.”

 

WIJDEMEREN- Als je de cijfers van vijf 

vooraanstaande instituten op een 

rijtje zet, dan doet Nederland het als 

geheel erg goed. Na Zwitserland is 

ons land wereldwijd nr. 2 wat econo-

mie, welvaart en geluk betreft.

Volgens het IMD (International Insti-

tute for Management Development) 

staat ons land nr. 5 op de lijst die het 

concurrentievermogen meet en onder-

zoekt. In 63 landen volgt men statis-

tisch op talloze factoren wat de zwakke 

en sterke punten zijn in de economie. 

Met de nadruk dus op ‘concurrentie’ 

(World Competitiveness Scoreboard). 

Datzelfde werd ook onderzocht door 

het Wereld Economisch Forum in 138 

landen. Daar eindigde Nederland op 

plaats 4. Bij Insead, een instituut van 

naam, gegrondvest in Fontainebleau 

(Fr.), richtte het jaarrapport zich op de 

Global Innovation Index, hoe innova-

tief, vernieuwend is een economie. Dat 

leverde een 3e plek op. Het 

UNDP van de Verenigde 

Naties maakte een ranglijst 

van de menselijke ontwik-

keling (Human Develop-

ment), een breed begrip 

dat onder andere de men-

senrechten, veiligheid, 

gezondheid en kennis in 

getallen vastlegt. Dat werd 

een zevende plaats. Tot slot 

is er de Happiness Ranking 

van Layard & Sachs dat aan 

de hand van zorg, vrijheid, 

eerlijkheid, vrijgevigheid, 

gezondheid, inkomen en 

goed bestuur het geluksge-

voel van een land probeert 

vast te leggen. Daar werd 

Nederland 6e in de rangschikking.  

Als je die cijfers bij elkaar optelt 

(5+4+3+7+6) dan is de som: 25. Wat 

Nederland na Zwitserland de zilveren 

plak van de wereld bezorgt. Vóór Dene-

marken, Verenigde Staten en Zweden. 

Het zijn maar cijfers, en alles is relatief. 

Het zegt niets over iemands persoon-

lijke situatie, maar toch…

Nederland 2e op lijstje welvaart, 
economie en geluk

Brandwondenstichting 
zoekt collectanten
De Brandwonden Stichting zet zich in 

voor mensen met brandwonden. Dit 

jaar is de collecteweek van 8 tot en met 

14 oktober. Mensen die zich het lot van 

brandwondenslachtoffers aantrekken, 

kunnen helpen door zich direct aan te 

melden als collectant via www.brand-

wondenstichting.nl/collecteren of door 

te mailen naar Ursula Hopman- van 

Zaanen, de organisator van de collecte 

in ’s -Graveland en Kortenhoef. Email-

adres: uvzaanen@hotmail.com. 

Collecteren kost niets, is leuk en op een 

heel praktische manier help je mensen 

die het hard nodig hebben. We hopen op 

nieuwe collectanten in ’s- Graveland en 

Kortenhoef. Mocht je interesse hebben, 

maar dit jaar toevallig de genoemde 

week niet kunnen, meld je dan toch aan. 

Volgend jaar nemen we dan opnieuw 

contact met je op.

Oordoppen in...
Reporter Niels van der Horst zoekt uit 
waar bewoners van Wijdemeren buiten 
naar luisteren.
 Naam:  Hielke
 Leeft ijd:  17
 Uit:  Nederhorst den Berg
 Gespot op:  Overmeerseweg in   
  Nederhorst den Berg
 Favoriete plek:  strandje Spiegelplas   
  (Het Paradijsje)
 Luistert naar:  Boef met Krantenwijk
 Telefoon:  iPhone 5c
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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, aanle-
veren 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.

Madelijn
I used to love her

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef 

en Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc 

en heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk 

zou haar huishouden niet compleet zijn 

zonder behaarde vrienden. Pup Jagger, 

kat Madammeke en konijnen Antonio en 

Schnitzel horen er dan ook helemaal bij. Ze 

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

tends gewekt door haar eigen haan en rijdt 

in haar vakanties graag te paard door de na-

tuur…

I used to love her...I used to love her, but I had 

to kill her /I used to love her, but I had to kill 

her/ I knew I’d miss her, so I had to keep her/ 

She’s buried right in my backyard ( Guns & Ro-

ses: I used to love her)

Songteksten. Weet jij altijd wat je precies zegt, 

als je meezingt met een nummer in een an-

dere taal dan het Nederlands? Ik niet, meestal 

roep ik maar iets wat er fonetisch op lijkt.  Mijn 

studententijd was geweldig. En de muziek die 

we toen veel draaiden staat in mijn geheugen 

gegrift. Dat was de beste muziek ooit! Als ik 

nu luister naar de teksten die ik toen keihard 

mee gilde, zonder te weten wat ik precies gilde, 

schrik ik soms. Sommige van die teksten zijn 

grof, vrouwonvriendelijk, luguber, bizar en 

moordlustig. Toch luister ik die nummers nog 

steeds en zing ik ze onvoorwaardelijk mee. 

Meegezogen in een vlaag van jeugdsentiment. 

Zo stout en zo lekker...

Vijfenzestigduizend diehard Guns & Roses- 

fans waren er én wij. Sjef in Guns & Roses- shirt 

en een brede lach op zijn gezicht. Já, wij brengen 

onze nakomeling wat muziekcultuur bij. Echte 

muziek. Kilometers lang, naar Zuid-Spanje en 

Portugal en weer te-

rug, hebben wij hem 

met onze muziek 

vervuild. En nú werp het dus zijn vruchten af. 

Hij zingt alles luidkeels mee. 

We staan tussen de overjarige hard rockers met 

kalende kruinen, terugtrekkende haargrenzen 

en grijze uitgroei. Naast ons staat een Rock 

Chick, ze is duidelijk niet zo jong meer. Haar 

zwart geverfde haar is bij de wortels grijs. Haar 

gezicht is gegroefd. Haar ogen zijn zwart om-

rand met een dikke lijn eyeliner en haar lippen 

zijn zwart gestift. Tussen haar tanden klemt ze 

een dikke joint. Ze krijst, al head bangend, alles 

mee. Ze is Brits en erg aardig. Ze vind het ‘cool’ 

dat wij ons kind hebben meegenomen. Rock 

and Roll moet je er met de paplepel ingieten, 

vindt ze. Já, wij zijn coole ouders. Dat wist ik 

wel. Zelfs in deze scene kunnen we aardig mee-

komen.

Als de eerste tonen van ‘I used to love her’ klin-

ken, besluiten we om onszelf van onze aller-

coolste kant te laten zien. Sjef en ik zingen de 

tekst vlekkeloos mee. Marc lacht, maar is niet 

zo van ‘t zingen. Als het nummer afgelopen is, 

klappen we keihard en lang in onze handen.

Mijn nieuwe beste vriendin kijkt me heel boos 

aan: “ You freaking Dutch people, teaching the 

kid to clap. It’s a rock concert. It’s no fucking 

Mozart” Ik ben gelijk klaar met haar. Zo on-

aardig. Waar bemoeit ze zich mee?  Een snood 

lachje vormt zich rond mijn mond, terwijl ik 

me van haar afdraai, wegloop en neurie: ’I used 

to love you, but  I’ll have to kill you and bury 

you right in my backyard’.  

Madelijn de With; 06 - 22 73 21 36

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

06 4021 4021
WWW.ARENSVASTGOED.NL

TE HUUR NIEUW WALDEN 29-a
NEDERHORST DEN BERG

• Bedrijfsruimte: 175m2
• Verhard buitenterrein

 

Voorzien van: kantoorruimte,
verdiepingsvloer, kelder, 
pantry, toiletruimten, 
overheaddeur, krachtstroom 
en vloeistofdichte vloer

‘s- GRAVELAND- Ga in de maanden juli en au-

gustus  in de avondschemering op pad met de 

boswachter. Ontdek reeën in het Corversbos, 

vlak bij Hilversum. Deze wandeling duurt on-

geveer 1,5 uur.

Veel mensen hebben weleens een ree gezien. Je 

hoort gekraak in de bosjes, je kijkt en ziet nog 

net iets bruins in de verte verdwijnen. Reeën 

komen veel voor in Nederland, maar ze zijn 

schuw. Onze boswachter weet waar ze zich 

ophouden en dat vergroot de kans op een ont-

moeting met deze prachtige dieren.

Handig om te weten

Deze excursie voor volwassenen ver-

trekt vanaf Corversbos, parkeerplaats 

Algemene begraafplaats Berestein. 

Trek donkere, niet ritselende kleding 

en stevige schoenen of laarzen aan. 

Graag een kwartier voor aanvang 

aanwezig zijn. Neem een verrekijker 

mee. Voor alle activiteiten geldt deel-

name uitsluitend na aanmelding en 

betaling vooraf via de website: www.

natuurmonumenten.nl/bcgooien-

vechtstreek

Data en tijden

Corversbos, parkeerplaats Algemene begraaf-

plaats Berestein, Beresteinseweg 33, 1243 LC 

’s-Graveland; 035 - 656 30 80; lid € 7,00, niet 

lid € 10,00.

Datum en tijd: vrijdag 28 juli van 20:00 – 21:30 

uur; zaterdag 29 juli van 20:00 – 21:30 uur; vrij-

dag 4 augustus 20:00 – 21:30 uur; zaterdag 5 au-

gustus van 20:00 – 21:30 uur; vrijdag 11 augus-

tus van 19:30 – 21:00 uur; zaterdag 12 augustus 

van 19:30 – 21:00 uur

Foto: Ben Walet

Reeën kijken in het Corversbos
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Muziek DOOR: NIELS VAN DER HORST

KORTENHOEF- Op zaterdag 8 juli was 

het dan zover: de ‘Snow Obstacle 

Run’, een sneeuwparcours met hin-

dernissen, in Zoetermeer. Voor het 

goede doel en georganiseerd door 

The Mentelity Foundation.

Gehuld in rosé shirtjes, met de nodige 

cafeïne in ons bloed, en een peptalk 

voor ons (deels) ongetrainde team, gin-

gen het team van Splint Media de 5 km 

lange uitdaging aan. Na het startschot 

van Bibian Mentel, en luidkeels aan-

gemoedigd door andere deelnemers, 

gingen we fris van start. Na het eerste 

obstakel (een behoorlijke berg sneeuw 

beklimmen en vervolgens met je kont 

in de sneeuw er vanaf roetsjen), was ik 

vooral benieuwd of mijn fitnessbroek 

dit zou doorstaan. Kruipend door een 

rioolbuis, slingerend als een aap in een 

klimrek boven een ijskoud bad, en tij-

gerend door de sneeuw onder een net 

was dit het begin van de run. Na een 

kleine tien minuten zat mijn mascara 

niet meer op mijn wimpers, maar op 

mijn wangen, had ik geen rood maar 

een paars hoofd, was ik tot op mijn 

onderbroek doorweekt, en hingen de 

plukken haar als spaghettislierten te-

gen mijn hoofd geplakt. We waren nog 

geen 150 meter op weg...

Wat volgde was een metershoge trap op 

rennen, een sprintje trekken voor een 

paar 100 meter en vervolgens een korte 

stop om tien burp push ups te maken. 

Voor mij als not-fit girl een complete 

verrassing, maar ik kan je vertellen dat 

je na tien burps, gaat burpen. Rennend 

bereikten we de stormbaan - zoals je 

die normaal alleen in films ziet of 

op een legerbasis. Stormmuren in 

verschillende hoogtes, kruipend 

in het gras onder een net en han-

gend aan touwen (met verzuurde 

armen) jezelf verplaatsen naar de 

overkant. Het parcours werd ver-

der afgewisseld met stukken hard-

lopen (oké, snelwandelen is ook een 

sport!) en nog meer obstakels, en na 5 

km bereikten we dan toch de finish: een 

flinke duik in een ijsbad. Met onze out-

fit aan ons ‘goddelijke lijf ’ plakkend en 

soppend in onze schoenen, hadden we 

deze run toch maar volbracht.Op zon-

dag volgden de nodige whats-appjes en 

maakten we de balans op van ons team: 

een paar blauwe plekken, enkele afge-

scheurde nagels, spierpijn in benen en 

armen, een pijnlijke schouder, en een ei 

op iemands enkel. Dit valt natuurlijk in het 

niets bij de echte bikkels die hier ook/nog 

meer aan meededen. Een blade runner, een 

slechtziende dame en een jongere met een 

beperking. Wat hebben jullie het allemaal 

fantastisch gedaan!

We hopen dat wij een klein beetje ons 

steentje hebben kunnen bijdragen aan dit 

fantastische initiatief. Bedankt Bibian Men-

tel en iedereen van The Mentelity Founda-

tion en SnowWorld Zoetermeer voor deze 

geslaagde dag

Splint Media haalt 1.523,- op

Sneeuw happen voor het goede doel

KORTENHOEF- Zondag 16 juli was 

het weer de derde zondag van de 

maand. Bij Ottenhome zet men dan 

de versterker op tien en gaan ze er-

voor. Veel muzikanten trekken naar 

de jachthaven om er in hun bekende 

of ter plekke gemaakte formaties 

even lekker tegenaan te gaan. Onder 

de bezielende leiding van Egbert 

Reulen en Henk Ravenhorst waren 

ook nu ook weer een reeks van met 

elkaar mixende groepen aanwezig 

bij Meer Fun Aan Het Water. 

Henk Ravenhorst, hoe zijn jullie hier 

ooit mee begonnen, wat was de aan-

leiding? “Bij restaurant Zonnestraal in 

Hilversum hadden ze ooit een jamses-

sie waar ik heen ging met mijn zoon 

Sven. Toen dat failliet ging, wilden we 

graag ergens anders verder omdat we 

er zoveel plezier aan beleefden. Mijn 

andere zoon Nils werkte hier bij Otten-

home en toen dacht ik: ja, dit is de plek. 

In 2011 zijn we begonnen en inmiddels 

noteren we jamsessie 71!”

Veel van de muzikanten komen uit de 

oude Gooise scene. De jamsessie wordt 

deels voorbereid en deels is het impro-

viseren. “We hebben halverwege een 

jamestafette. Daarvoor kiezen we een 

nummer – vanavond van de Doobie 

Brothers – en zetten dat in met de jam-

band. Daarna kan iedereen het podium 

op om een paar maten mee spelen. We 

rekken het nummer lekker op en ze 

staan dan letterlijk in de rij voordat ze 

aan de beurt zijn. Een heel vrolijk en 

geanimeerd gebeuren.”

Meer Fun Aan Het Water 71

Na hun optreden sprak ik de drummer 

van The Docters, Kees Akkersdijk. Hij 

was me opgevallen door zijn inbreng 

bij het nummer Dream On van Ae-

rosmith. Op het eind was hij mooi los 

gegaan met de zangpartij. “Die stem 

en uithaal op het eind is wel lastig. Om 

dat zittend te doen met drummen erbij 

vergt best wat inspanning.” Wat ik bij-

zonder vond om te horen is dat ze al 

veertig jaar samen spelen. “Ja klopt. We 

hebben elkaar ontmoet op een Konin-

Jammen aan de plas

ginnedag in Amsterdam. Mijn broer en ik 

stonden toen te kijken naar de gitarist die 

we nu hebben. Die band speelde Hendrix 

nummers. Kort daarop vielen daar wat 

mensen weg en toen is mijn broer erbij ge-

komen. Kort daarna zei hij dat hij de drum-

mer niks vond, en dat hij mij erbij wilde en 

dat hij er anders mee op zou houden. En zo 

is het gekomen.” Voor aanvullende info en 

hoe je aan te melden om mee te jammen: 

www.mfahw.nl

’s-GRAVELAND- Bezoekerscentrum 

Gooi en Vechtstreek in ’s Graveland 

is op zoek naar enthousiaste vrijwilli-

gers die ons vrijwilligersteam willen 

versterken.

Vuurtje stoken, broodje bakken, op-

bouwers van posten en het uitzetten 

van routes, koffie- en chocolademelk 

schenken. Ben je enthousiast over de 

natuur, onze activiteiten en evene-

menten? Vind je het leuk om in con-

tact te zijn met mensen? En zie je het 

als uitdaging om de activiteiten tij-

dens deze evenementen enthousiast te 

begeleiden? Meld je dan aan als evene-

mentenvrijwilliger.

Gastvrouw en/of gastheer

Natuurmonumenten is op zoek naar 

enthousiaste vrijwilligers die het visi-

tekaartje willen zijn van ons prachtige 

en interactieve bezoekerscentrum. 

Vind je het leuk om voorlichting en 

informatie te geven aan bezoekers? 

Het eerste aanspreekpunt en gast-

vrouw/heer te zijn voor bezoekers? 

Word dan vrijwilliger bij de balie.

Vrolijke jeugdgidsen 

Vind jij het belangrijk dat de jeugd 

kennis maakt met al het moois in de 

natuur? Wil jij ze meenemen op ont-

dekkingstocht zodat ze enthousiast 

raken over de natuur? Word dan vrij-

willig jeugdgids.

Boeiende vertellers 

Vind je het leuk om mensen te ver-

wonderen over de schitterende natuur 

op de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen? 

En wil jij je passie voor dit prachtige 

natuurgebied met heel veel cultuur-

historie op een enthousiaste manier 

delen met onze bezoekers? Dan ben jij 

degene die we zoeken als excursielei-

der van volwassenactiviteiten!

Geïnteresseerd om mee te helpen? 

Natuurmonumenten 

Enthousiaste vrijwilligers gezocht

Heb je nog vragen? Kijk dan op onze web-

site, bel ons of loop een keertje langs in het 

bezoekerscentrum.

Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek, 

Noordereinde 54b, 1243 JJ ’s-Graveland; 

035 - 656 30 80; 

www.natuurmonumenten.nl/vrijwilli-

gerswerk/overzicht
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Jubilea

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.

Kort nieuws

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

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

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

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

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

De ontbijtcommissie van Horstermeer 135 jaar 

zoekt voor zondag 27 augustus nog mede-ont-

bijters. 

Stuur een e-mail naar info@beeldtype.nl ( 

naam, aantal pers., adres, tel.nr en email) of ga 

langs bij Lucia (Berko). 

Horstermeer 135 jaar

Nog heel even en dan begint 

de zomervakantie. En als de 

zomervakantie begint, begint 

natuurlijk ook Kinder Vakantie 

Werk. Vanaf 8 juli kunt u het 

programmaboekje in de brie-

venbus verwachten. Dit jaar een 

speciaal jaar want wij vieren ons 

25- jarig jubileum! Het zullen 2 

feestelijke weken worden die we 

afsluiten met de Bonte Avond 

op zaterdag 5 augustus. Een 

avond waar iedereen welkom 

is, maar waar wij speciaal onze 

oud-vrijwilligers voor uitnodi-

gen. Het lijkt ons heel leuk om 

er samen met jullie een echte 

feestavond van maken. 

Bonte Avond KVW

Adverteren:  www.weekbladwijdemeren.nl
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KORTENHOEF- De tijd vliegt. Nog 

even en het is alweer zaterdag 2 

september met ’s middags het  NK 

Palingroken en ’s avonds de 33e 

Kortenhoefse Gondelvaart. De her-

innering aan vorig jaar ligt ons nog 

vers in het geheugen: prachtig ver-

sierde en verlichte gondels met 

daarop de leukste voorstellingen, 

gebeurtenissen en tafereeltjes op 

vaak buitengewoon creatieve wijze 

uitgebeeld. Dat alles maakte van het 

geheel een doorslaand succes. 

DOOR:  DOUWE VAN ESSEN 

Het voortbestaan van deze traditie in 

Oud-Kortenhoef hangt uiteraard af 

van de animo en inzet van voldoende 

deelnemers. Vaak hoor je dat men 

door de vakanties geen tijd kan vin-

den om het voor elkaar te boxen en 

om voldoende mensen te kunnen mo-

biliseren. Ook bestaat er bij de eerste 

keer veel koudwatervrees. Maar dat is 

absoluut niet nodig! Stichting BLOK 

organiseert de gondelvaart en  staat je 

op allerlei manieren bij. De organisa-

tie regelt de gondel en eventueel een 

schipper en een generator voor de ver-

lichting. De deelnemers moeten zor-

gen voor een leuk thema, aankleding 

en bemanning. En elke deelnemende 

‘gondel’ krijgt een vergoeding van € 

100 voor de onkosten! 

Daarom ook nú reeds het verzoek je 

op te geven voor deelname of infor-

matie. Ook als je aarzelt, want de orga-

nisatie kan je zeker helpen. Je kunt je 

opgeven bij JW Nienhuis, tel. 06 8152 

7272. email stichtingblok@gmail.com. 

Gevarieerd theater op Oud-Kortenhoefs water

Theater

NEDERHORST DEN BERG- Wie heeft 

er op mijn kop gepoept? Dat is de 

vraag die meneer Mol zich afvraagt, 

en ook waar deze openlucht-thea-

tervoorstelling om draait. Zaterdag 

16 juli was er een openlucht-theater-

voorstelling in de tuin van kasteel De 

Nederhorst, speciaal voor kinderen 

vanaf 2 jaar, gebaseerd op het be-

kende boek van Werner Holzwarth 

en Wolf Erlbruch. 

Deze openlucht-theatervoorstelling 

ging over de mol die Stijn (28) speelde 

en over de andere dieren die verdacht 

werden van de drol op het hoofd van 

de mol. Alle andere dieren werden 

gespeeld voor Jorgen (30). Deze twee 

geweldige acteurs behoren bij thea-

tergroep Meneer Monster en zij doen 

deze voorstelling al sinds september 

2016. Kon u er wegens omstandighe-

den er niet bij zijn, dan volgt er nu een 

samenvatting over de theatervoorstel-

ling. Op een dag besloot meneer Mol 

uit zijn hol te komen, maar dan voelt 

hij ineens iets op zijn hoofd wat bleek 

een drol te zijn. Mol kon dit niet zo-

maar voorbij laten gaan en besloot op 

onderzoek uit te gaan van wie die drol 

nou eigenlijk was. Als eerst kwam hij 

langs de kleffe duif, maar nee, die had 

het niet gedaan. Dus ging mol verder 

naar het paard met Franse afkomst. 

Terwijl het paard allemaal pliés deed 

en elegant aan het galopperen was pro-

beerde de mol te vragen of hij het had 

gedaan, maar nee, ook niet. Dus ging de 

mol weer verder naar de snelle haas. En 

zo maar door, geit, koe en varken ook 

onschuldig. Een vlieg wist dat de drol 

van de gevaarlijke hond was. De hond 

zat te slapen dus mol greep zijn kans en 

gaf de hond een koekje van eigen deeg 

en legde een drol op het hoofd van de 

hond, waardoor de hond wakker werd. 

Tot slot eindigde deze zeer interactieve 

en grappige   openlucht-theatervoor-

stelling met een knuffel en vriendschap 

Wie heeft er op mijn kop gepoept?

DOOR:  GRACE ERBAHOR

’s- GRAVELAND- Bouw op dinsdag 

25 juli, donderdag 27 juli, woensdag 

2 augustus of vrijdag 4 augustus je 

eigen insectenhotel in het bezoe-

kerscentrum te ’s-Graveland. De ac-

tiviteit duurt 2 uur en is voor gezin-

nen met kinderen vanaf 6 jaar.

Een lieveheersbeestje, gaasvlieg of een 

hommel hebben graag een mooi plekje 

als onderdak of broedplek. Je gaat sa-

men met de boswachter op insecten-

jacht en leer je hoe insecten de weg 

vinden naar huis. Er leven ook veel an-

dere dieren in het bos, heb jij een idee 

hoe hun huis eruit ziet? Je maakt een 

super-de-luxe insectenhuisje voor in 

je eigen tuin. Eigenlijk een soort privé 

dierenhotel!

Handig om te weten

De activiteit duurt 2 uur. Graag een 

kwartier van tevoren aanwezig zijn. 

Niet geschikt als kinderfeestje, voor ja-

rigen organiseren we speciale feestjes. 

Voor alle activiteiten geldt deelname 

uitsluitend na aanmelding en betaling 

vooraf via de website: www.natuurmo-

numenten.nl/bcgooienvechtstreek

Informatie

Kinderen vanaf 6 jaar; bezoekerscen-

trum Gooi en Vechtstreek, Noorder-

einde 54b, 1243 JJ, ’s-Graveland; 035 - 

656 30 80; dinsdag 25 juli; donderdag 

27 juli; woensdag 2 augustus ; vrijdag 

4 augustus; 14:00 - 16:00 uur; kind t/m 

12 jaar lid/OERRR € 7,00, Kind niet-lid 

€ 10,00.    Foto: Andries de la Lande Cremer

Bouw je eigen insectenhotel

tussen de mol en de hond. Na afloop was er 

nog een koekje en limonade voor iedereen 

waarna iedereen naar huis kon. 

 Winnaars 2016, het Piratenschip 

van de Antoniusschool

Wat is de Gondelvaart?

Voor diegenen die minder bekend zijn 

met de Kortenhoefse gondelvaarttradi-

tie hierbij wat achtergrondinformatie: op 

de eerste zaterdag van september wordt ‘s 

avonds om 21.00 uur langs de helling van 

de kanaalbrug een sfeervolle gondelvaart 

gehouden, waarbij een tiental verlichte 

pramen langs komt varen. Deze pramen 

zijn op zeer kunstige wijze opgebouwd en 

beelden meestal actuele maatschappelijke 

en politieke onderwerpen uit. Na afloop is 

er op het terrein van de Oude School in 

een grote tent feest met ‘live’ muziek en 

vindt rond 23.00 uur de prijsuitreiking 

plaats, waarbij de pramen worden beoor-

deeld door een deskundige jury en door 

het aanwezige publiek. Eerder op dezelfde 

dag wordt het Nederlands Kampioen-

schap Palingroken georganiseerd en is er 

vanaf het middaguur een braderie op de 

Kortenhoefsedijk met veel oude ambach-

ten.
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Sport DOOR:  NIELS VAN DER HORST

KORTENHOEF- Afgelopen zaterdag 

startte voor velen het leukste onder-

deel van de duivensport, de vluchten 

met de jonge duiven. Dit spel wordt 

als leuk ervaren omdat dan niemand 

nog iets weet van de kwaliteiten van 

de gekweekte duiven. Elke week is 

het weer een verrassing wie de eer-

ste speelt en met welke duif. 

DOOR:  HANS NIELEN

En iedereen begint met veel enthou-

siasme de eerste weken. Er waren op 

vrijdag 317 duiven ingekorfd door 15 

liefhebbers. Ook mochten er oude dui-

ven mee om deze in het ritme te hou-

den voor de nog komende vluchten. 

Op zaterdag gingen de duiven al om 

8.15 uur los. Dit gebeurt de laatste ja-

ren niet vaak dat ze al zo vroeg los gaan. 

Meestal is er wel sprake van inversie of 

wachten ze tot het wat mooier weer 

wordt midden op de dag. De snelste 

duif liep, om 9.45.41 uur na eerst nog 

een paar ereronden te hebben gevlogen 

bij Hans Nielen over de 

aankomstantenne. Al 

vrij snel bleek dat dit 

de snelste jonge duif in 

de club was. De duivin 

versloeg zelfs bijna de 

snelste oude duif  van 

Raymond Moleveld. 

Vermoedelijk zijn ze 

samen richting huis 

gevlogen. Gezien de windrichting NW 

zou het niet kunnen om in Loenen een 

vroege duif te draaien. Maar is het jong 

de oude ervaren duif gevolgd richting 

Vreeland en bij Loenen gestopt. Aan 

het eind van de middag toen alle clubs 

van de regio de klokken hadden afge-

slagen, bleek dat Raymond Moleveld 

PV De Plassenjagers

Jonge duiven vroeg op pad

NEDERHORST DEN BERG- Na 3 dagen van 

kaarten, Hollandse gezelligheid, taalkundige 

hoogstandjes, jamsessies en sportieve strijd op 

de velden zal de laatste dag van ons feestpro-

gramma een iets meer formeel karakter hebben. 

De ochtend zal nog in het teken staan van sport 

met o.a. zitvoetbal (voor de ‘oudere’ jongeren) en 

een heuse dartcompetitie. Om 16.00 uur staat 

het officiële gedeelte gepland, de receptie. Enkele 

genodigden zullen kort het woord nemen en on-

getwijfeld terugblikken op de afgelopen 50 jaar. 

Naast het jubileum van onze club hebben wij 

ook een aantal jubilarissen die dit jaar 50 jaar lid 

zijn van VV Nederhorst. Zij worden tijdens de 

receptie in het zonnetje gezet door het bestuur 

en hen zal een herdenkingsspeld worden uitge-

reikt.

Aansluitend de reünie waar wij vele (oud) voet-

ballers verwachten te ontmoeten. Er zijn al  veel 

oud- leden geïnformeerd. Uit de ontvangen 

reacties blijkt dat zij het een geweldig initiatief 

vinden en zien er naar uit om herinneringen op 

te halen met oude teamgenoten. Mocht u nog 

oud- voetballers van Nederhorst kennen en zij 

hebben interesse, laat het ons weten.  Stuur even 

een mailtje naar vvn50@vvnederhorst.org.

Wij zullen hen dan informeren omtrent ons  

complete feestprogramma. De middag zal ver-

der muzikaal worden omlijst door troubadour 

Dick Raat die zich al spelend op akoestische gi-

taar zingend tussen het publiek zal begeven. 

Voor verdere info en het aanmelden voor een of 

meerdere activiteiten verwijzen wij u naar onze 

website www.vvnederhorst.org

Zondag 24 september

Feestprogramma 50 jaar VVN 
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’s- GRAVELAND- De zonnepanelen 

van SV ’s-Graveland draaien op vol-

le toeren, meldde de voetbalclub. 

D66-voorman Joost Boermans was 

er als de kippen bij om de club te 

betitelen als ‘de energieparel van 

Wijdemeren’. 

Op het clubhuis liggen 82 panelen sinds 

juni 2016 en op de kleedaccommoda-

tie 122 panelen sinds februari 2017. De 

sportclub wekt hiermee bijna 50.000 

kWh stroom op per jaar en voorziet 

hiermee volledig in het eigen verbruik. 

De totale investering bedroeg € 63.000. 

Door de ontvangen subsidies van 

rijksoverheid (30%) en de provincie 

Noord-Holland (20%) hebben ze een 

terugverdientijd van 4,5 jaar. En daar-

na hoopt SV ’s-Graveland nog min-

stens 20 jaar met deze panelen gratis 

stroom op te wekken. In deze zonnige 

maanden wekken 

ze meer stroom op 

dan dat ze verbrui-

ken. ‘De stroom-

meter loopt terug’. 

In de donkere 

wintermaanden is 

dat natuurlijk niet 

het geval, maar op 

jaarbasis is het dus 

neutraal.

Zonnepanelen SV ’s-Graveland

de snelste oude duif van de hele lossing had 

en dat Hans Nielen de snelste jonge duif 

van de gehele lossing had en versloeg 4559 

andere duiven. Tweede liefhebber werd de 

Comb. v. Huisstede, een van de specialisten 

op de jonge duivenvluchten. Derde liefheb-

ber werd Henny Neef die alleen mee doet 

met het jonge duivenspel. Helaas heeft hij 

dit jaar erg veel last van een roofvogel wat 

hem al heel wat jongen heeft gekost en 

waardoor zijn jongen erg angstig zijn. 

Appie

Dat je op pleintjes in West
Al zo vroeg de beste was
Omdat
De bal altijd deed wat jij zei

Dat je in het rood en het wit
Tussen de grote jongens
Voelde
Deze plek is voor mij

Dat je er bijna bijna
Maar door het noodlot
Nu nooit
Zo goed zult worden 
als je was

Dat we in ongeloof 
zonder woorden
Aan je denken, en hopen
En weten
Ook van tranen groeit het gras

Dolf Jansen
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Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 22 juli 

de dagtocht ‘Vechtstreek Zuid’, vertrek 

om 10.00 uur vanaf de Kerkbrink in 

Hilversum voor het Museum. De Vecht 

is beroemd op zijn prachtige buiten-

plaatsen. Tijdens deze tocht vertelt de 

gids u over het ontstaan en de geschie-

denis van deze plaatsen tussen Vree-

land en Breukelen. 

Op zondag 23 juli is de middagtocht 

‘Omroepgeschiedenis’, vertrek om 

13.30 uur vanaf het Mediapark, Beeld 

en Geluid. 

Op woensdag 26 juli rijdt het Fiets-

gilde de dagtocht ‘Gooise Meren’. Deze 

dit jaar nieuwe tocht gaat langs de be-

langrijkste bezienswaardigheden van 

de gemeente Gooise Meren, zoals het 

Spiegel, de Vesting Naarden en het 

Muiderslot. Vertrek om 10.00 uur van-

af Station Bussum-Zuid (hotelzijde). 

Kosten: € 3,00 p.p.; (zelf lunchpakket). 

Zie: www.fietsgilde.nl

Fietsgilde ‘t Gooi

Nieuws Club 4711
 Uitslag + stand biljarten

10 juli (maandag-poule): 

J. van Greuningen (8 

pt.), R. Boelhouwer (6 

pt.), B. Worp (6 pt.), M. 

Boelhouwer (4 pt.), W. Clements (0 pt.), 

M. Zieleman (0 pt.) Stand aan kop: J. 

van Greuningen 3-13, B. Worp 3-10, M. 

Boelhouwer/J. Vrijburg 3-9

13 juli (donderdag-poule): M. Zieleman 

(9 pt.), M. Verlaan (7 pt.), T. Otten (6 pt.), 

W. Clements (4 pt.), H. Stalenhoef (4 pt.)

Stand aan kop: W. Clements 10-75, M. 

Zieleman 10-66, M. Verlaan 10-65

15 juli (zaterdag-poule): K. Jacobs (8 pt.), 

J. van Wijnen (8 pt.), Mw. T. Bos (6 pt.), 

M. Zieleman (6 pt.), J. van Greuningen (4 

pt.), J. Vrijburg (4 pt.)

Stand aan kop: M. v.d. Velden 2-18, J. van 

Wijnen 2-16, W. Clements 2-12

Programma

Donderdag 13 juli 19.30 uur: zomercom-

petitie biljarten, zaterdag 22 juli 16.00 

uur: zomercompetitie biljarten, maandag 

24 juli 19.30 uur: zomercompetitie biljar-

ten

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

ANKEVEEN- Zaterdag 15 juli werd 

onder ideale weersomstandighe-

den weer een petanquetoernooi 

gespeeld op de banen in Ankeveen.

DOOR:  WIM BORNHIJM

Om 11.00 uur kon de loting beginnen 

voor de eerste wedstrijden van wat een 

roerige bouledag zou worden. De be-

oogde favorieten lieten het deze dag 

aardig afweten, maar bij ASV ‘91 heb-

ben ze een heleboel goede spelers. De 

ene wedstrijd is ook niet een andere 

en soms door een verkeerde beslissing 

ging de voorsprong verloren en soms 

ook de partij, als je het niet meer kon 

herstellen. Deze dag waren er ook 

maar drie teams die alle vier wed-

strijden in winst wisten om te zet-

ten. Omdat er enkele partijen bij 

waren die bijna 1 ? uur duurden, 

was het voor de andere spelers soms 

lang wachten om de volgende partij 

te spelen. Zo konden na alle partij-

en de prijzen te voorschijn gehaald 

worden: een mooie fles te zijn met 

lekkere inhoud. De winnaars van 

dit heerlijks waren de heren met 

alle gewonnen partijen en wel:

1.John Hagen, 4 gewonnen, 34 plus-

punten; 2. Piet van Leijen, 4 gewon-

nen, 26 pluspunten; 3. Bert Neijsen, 4 

gewonnen, 22 pluspunten.

De blije winnaars (v.l.n.r.): 

Bert, John en Piet

Roerige bouledag bij ASV ’91 

Jeroen Bouwers passie voor snoeken
NEDERHORST DEN BERG- Snoeken 

zijn prachtige en enigszins myste-

rieuze vissen. Jeroen Bouwer vist al 

meer dan 20 jaar en zijn passie voor 

deze beruchte roofvis groeit nog 

steeds. Onlangs ving hij een Esox 

Lucius (Latijn) van 1.28 m. De plek 

houdt hij angstvallig geheim, dui-

delijk is dat de Berger nog heel veel 

kansen ziet om nog mooiere snoe-

ken en snoekbaarzen aan de haak te 

slaan. 

“Het allermooiste is wat ik de visuele 

aanbeet noem, dat je kan zien dat de 

snoek toehapt. Dat is een moment van 

spanning. Daar doe je het voor, na uren 

wachten. Je weet dat-ie er zit. Je voelt 

een aanbeet op een groot stuk rubber 

die er niet om liegt. Dat stemmetje in 

mijn hoofd ‘als hij maar niet losschiet’. 

En dan haal je op. Dat moment van tri-

omf, dat is nog beter dan een doelpunt 

scoren.”

Wie een blik werpt op de grote zolder 

van Jeroen ziet in één oogopslag dat 

hier een bijna professional aan de slag 

is. Rekken vol met hengels voor diverse 

soorten en voor elke situatie, laarzen, 

warme jacks, tassen, netten en vooral 

heel veel soorten aas om de ‘barra-

cuda van het zoete water’ te verschal-

ken. Hier geen broodballetjes, maden 

of maiskorrels. Je hebt pluggen, spin-

ners, baits, in alle kleuren en maten. 

De nieuwste rage zijn de swimbaits tot 

32 cm. die er uitzien als voorns of zelfs 

forellen. Met een speciale ‘waterwolf ’ 

camera aan het aas bevestigd zie je de 

kunstvis razendsnel door het water 

bewegen. “Dat trickert een snoek, dat 

bewegen, die kleuren en daar gaat-ie 

achteraan.” Binnen de kortste keren 

trekken ervaren vissers als Jeroen het 

gevaarte uit het water. Het heldenver-

haal van een strijd van een half uur tus-

sen mens en prooi gaat voor snoeken 

niet op, vertelt Jeroen. Die er ook direct 

aan toevoegt dat alle snoeken worden 

teruggezet. “Dat doe ik echt heel zorg-

vuldig, met speciaal gereedschap kan 

ik snel de haak eruit halen. Dan is het 

ook belangrijk dat je de snoek goed 

vasthoudt en hem gebalanceerd weer 

terug geleidt. Dan let je op de stand 

van de vinnen.” Dierenwelzijn lijkt 

dus in orde. Snoeken worden niet ge-

bruikt voor consumptie en mag je het 

hele jaar door vangen, behalve tussen 

1 maart en eind mei, dat is de paartijd. 

Snoeken zijn snelgroeiende vissen. In 

het eerste levensjaar kunnen ze wel 25 

centimeter groeien. Eenmaal volwas-

sen zijn mannetjes rond de 90 centime-

ter, terwijl vrouwtjes in enkele gevallen 

wel uit kunnen groeien tot een lengte 

van 1.40 meter. Deze snelle groei en in-

drukwekkende lengte kunnen ze alleen 

bereiken als ze voldoende eten. Tot de 

prooien van de snoek behoren vrijwel 

alle soorten witvis maar ook een roof-

vis als baars. Daarnaast zijn snoeken 

echte kannibalen. Ze eten zonder enige 

probleem hun eigen soortgenoten op. 

Naast vissen eten snoeken ook kikkers, 

salamanders, ratten, kreeftjes en kleine 

eendjes.

JBpredatorfishing

De liefde voor de snoeken gaat ver, in 

het weekend trekt Jeroen er ’s ochtends 

heel vroeg op uit om de jacht te ope-

nen. Door de weeks gaat- ie na zijn 

werk bij Lamme Textielbeheer het wa-

ter op. Daarnaast besteedt de 32-jarige 

ook veel tijd aan films en foto’s over het 

vissen. “Ik heb een You Tube- kanaal 

en een Facebookpagina. Daarmee wil 

ik reclame maken voor het snoekvis-

sen. Over de omstandigheden, over 

bepaalde technische dingen en over 

de materialen. Ik ben een fan van de 

firma Westin. Dat wil niet zeggen dat 

ik die promotiefilmpjes commercieel 

wil gebruiken. Nee, het is puur het ple-

zier overbrengen.”  Een keer per jaar 

reist Jeroen met zijn vismaten naar de 

Zweedse meren. “Dat is een genot, in een 

prachtige natuur. Dan vergeet je de tijd. We 

kunnen zomaar een uur of 10 achter elkaar 

doorgaan. Het is voor mij het uitje van het 

jaar.”

Wie met Jeroen begint over snoeken en 

snoekbaarzen (ooit eens 29 op één dag 

gevangen), zou bijna vergeten dat Bouwer 

ook een verdienstelijk voetballer is bij de 

plaatselijke VVN. “Ik heb afgelopen seizoen 

met een beetje pijn in mijn hart moeten 

zien dat het eerste kampioen werd. Ik zat in 

een vriendenteam, dat doe ik voorlopig niet    

meer. Daar ben ik te ambitieus voor.” Ko-

mend seizoen maakt Jeroen weer deel uit 

van de selectie. Dus moeten de gebroeders 

Van Huisstede oppassen voor hun plekje. 

“Ik heb er zin in. Twee keer trainen bete-

kent wellicht iets minder vissen. Akkoord, 

maar loslaten doe ik het nooit. Snoeken 

blijft mijn grote passie.” Zie: JBpredator-

fishing ( You Tube en Facebook)
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Toch wel heel bijzonder dat de 

Kortenhoefse DJ Mike Williams interna-

tionale successen viert. Op 14 juli trad de 

20-jarige op bij AFAS Live in Amsterdam. 

Wijdemeren in Beeld
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KORTENHOEF – Zaterdag 15 juli 

vierde speeltuin De Eekhoorn het 

jaarlijkse zomerfeest als start van de 

vakantie. Maar naast een feestelijke 

uitgelaten stemming was er ook re-

den tot zorg. Er is namelijk een groot 

tekort aan toezichthouders. De 

Eekhoorn is in NOOT.

Bij de ingang staat het in dik bedrukte 

letters op een poster te lezen: ‘We willen 

de hele zomer open zijn, maar dat lukt 

alleen met uw hulp. Wilt u alstublieft 

een aantal keer toezichthouder zijn tus-

sen 24 juli en 2 september? Mail naar 

info@speeltuindeeekhoorn.nl. Namens 

alle kinderen, dank!’ Een heldere bood-

schap, die de bestuursleden nog eens 

extra onderschrijven. “We zijn echt een 

beetje wanhopig” meldt secretaris Kim 

Tomei. “Deze zomer gaan we zelfs een 

aantal dagen dicht en dat willen we 

natuurlijk niet. Mensen tillen er heel 

zwaar aan, aan toezichthouder zijn, 

maar het is gewoon bij de ingang zit-

ten, pasjes controleren en af en toe een 

ijsje verkopen. Het is vooral heel gezel-

lig om te doen! En het hoeft ook niet 

de hele dag, we zijn al blij met mensen 

die een paar uur willen komen. Boven-

dien staat er een kleine vrijwilligersver-

goeding tegenover. Niet veel, maar wel 

iets. Het zou zo fijn zijn als zich nieuwe 

mensen aanmelden, want voor de rest 

reilt en zeilt het prima hier.”

Ridders & prinsessen

Dat klopt . Het is druk in de speeltuin 

en er hangt een gezellige sfeer. Veel jon-

gens en meisjes zijn met hun ouders of 

grootouders naar het zomerfeest geko-

men. Vrijwilliger Jeffrey Oudshoorn 

draagt een riddertenue, geheel in de 

stijl van het jaarthema ‘ridders & prin-

sessen’. Toezichthouder Berdine van der 

Linden heeft daarom ook een kroontje 

op haar hoofd en deelt in een feestelijke 

jurk limonade en snoepjes uit aan klei-

ne bezoekers, die verderop ook nog een 

slush puppy en versgebakken poffertjes 

kunnen halen. Sommige kinderen zijn 

verkleed naar De Eekhoorn gekomen, 

maar zodra 

ze de water-

stormglijbaan 

van Party-

kist ontdek-

ken gaan de 

kleren uit en 

rennen ze in 

zwembroek, 

badpak of on-

dergoed naar 

het water. 

De grote bak 

is vanmor-

gen door het 

plaatsel i jke 

brandweerkorps gevuld en vol enthou-

siasme springen de kids erin. Ze pro-

beren een zwemband te bemachtigen 

en zeulen die mee als ze via het klim-

touw naar boven klauteren. “Drie, twee, 

één… go!” tellen ze af en dan roetsj 

naar beneden. Gillen, lachen, spetteren 

en dan nog een keer. Heerlijk zo in de 

zon. 

Zonder toezichthouders in de vakantie dicht

De Eekhoorn is ‘in grote NOOT’

Een hele leuke dag

Voor de allerkleinsten is er een mooie 

draaimolen aanwezig, met plekjes op het 

paard, de olifant, het nijlpaard, de hond of 

het hertje. Zodra de molen gaat draaien 

roepen en zwaaien de kinderen naar hun 

ouders aan de kant, die het met plezier 

bekijken. Eén jongetje vindt het toch wat 

spannend en begint zachtjes te huilen; hij 

wil er weer uit. Gelukkig valt er in de speel-

tuin nog veel meer te beleven. Dus op naar 

de zandbak, de schommel, de bouwhoek of 

de kabelbaan. Of gewoon even lekker zit-

ten op het gras, aan de picknicktafel of op 

een van de bankjes. “Het is vooral een hele 

leuke dag” vat Jeffrey het zomerfeest sa-

men. Waarna hij nog even attendeert op de 

avondopenstelling op de eerste (29 juli) en 

laatste (30 augustus) woensdag van de zo-

mervakantie. Of De Eekhoorn daartussen 

ook elke dag open is, dat is nog even een 

harde noot om te kraken.

De zomervakantie is de ideale tijd 

voor het verslinden van een paar 

mooie boeken. Daarom nemen wij u 

in de komende weken mee langs ‘de 

boekenhuisjes’ bij u in de buurt. Zo 

vindt u op Oranjeweg 48 in Korten-

hoef een fraai punthuisje, met o.a. het 

jeugdboek ‘Hoe overleef ik de brug-

klas?’ van Francine Oomen, 

het spannende politieboek 

‘CSI: Oud Zeer’ van Max Al-

len Collins, de thriller ‘Ik reis 

alleen’ van Samuel Bjørk, of 

een het lekkere ‘Koken met 

kanjers’ van Jamie Oliver. 

Veel leesplezier!

Zoek een vakantieboek




