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Zaterdag 12 uur van Ankeveen
ANKEVEEN- Zaterdag zal Ankeveen
weer het middelpunt van de vijf
Wijdemeerse dorpen vormen. Zonder
twijfel en tweestrijd zal de tweede editie van de ‘Twaalf Uur van Ankeveen’
bij iedereen een twinkeling in de
ogen veroorzaken. Een bijzonder
roei-evenement tussen 9.12 en 21.12
uur, waarvan de opbrengst geheel
bestemd zal zijn voor goede doelen.
Na het succes van vijf jaar geleden is
de Stichting Oranje Festiviteiten Ankeveen (SOFA) erop gebrand om van deze
jaargang ook een succes te maken. Het
concept is simpel: 17 teams roeien 12
uur lang in estafettevorm voor een goed
doel. Voor elk rondje krijg je een fraai
gekleurde bal. Aan het eind van de dag
wordt het totale geldbedrag, opgebouwd
door catering-, veiling-, spelletjes- en
wedstrijdgelden verdeeld over de roeiploegen. Het team met de meeste rondjes krijgt het grootste deel. Echter, dat
wil niet zeggen dat je ook het hoogste
bedrag hebt voor het goede doel, want
de teams gaan ook zelf sponsorgeld
inzamelen. In 2011 was de totale opbrengst ruim 25.000 euro. De winnende
ploeg roeide 35 rondjes (€ 875, -) maar
verdiende er zelf meer dan 3200 bij aan
sponsorgeld, een ander team roeide één
ronde meer (900), maar had slechts 230

euro aan sponsors.
Je kunt van alles doen om zelf sponsors
te werven. Laat iemand tegen betaling
meevaren of lever een speciale prestatie
door bijvoorbeeld tegen betaling achteruit te roeien. Zo bakt de ‘Arnoud Voetlaan’ aan de lopende band appeltaarten.
Voor elk team hangt er ook een geldbus
waar geld in gedeponeerd kan worden.
In ieder geval is het handig als u zaterdag een goed gevulde portemonnee
meeneemt (pinnen kan niet).
Sneller en korter
Als burgemeester Smit om exact 9.12 uur
het ‘Le Mans’ startschot geeft, rennen de
roeiers in gezwinde pas naar de roeiboten om te beginnen met de eerste ronde.
Alle boten zijn van hetzelfde formaat,
van licht aluminium, met twee man op
te tillen en gemaakt door de vaklui van
Galesloot Constructie Bedrijf (overigens
ook allemaal verkocht). Het parcours
is 500 meter korter dan in 2011. Ook
aantrekkelijk voor het publiek, langs de
rechte zijde van de ijsbaan. Het zit er dus
dik in dat de teams meer rondjes zullen
roeien dan bij de eerste editie.
Programma
Tussen 9.12 en 21.12 uur zullen twaalf
spreekstalmeesters u van uur tot uur
entertainen met een gevarieerd programma. Er zijn maar liefst vijf muzikale optredens, nog los van de Mystery
Guest. Esperanto, het Dweilorkest, All
Directions, het Ankeveens Havenloos
Mannenkoor, Alie, Tinus en Theo en
de djembégroep van BMOL verzorgen
alle soorten muziek. Dan is er een veiling onder leiding van veilingmeester
Gé Leurs, waar u met wat geluk voor een
luttel bedrag een schitterende kavel kunt

bemachtigen. U kijkt uw ogen uit bij een
demonstratie parachutespringen (15.00
uur) nabij de IJsbaan. En dit jaar kunt u
meedoen aan de wedstrijd ‘wc-pot werpen’. Blijft Eric Torsing de sterkste man
of zal Hans Pos jr. hem verslaan? Aan
broodjes bal en andere versnaperingen
zal het niet ontbreken. Oranje eetmunten à 2,50 per stuk en blauwe drankmunten kosten slechts 2 euro, alles voor
de goede doelen. Voor de kinderen zijn
er spelletjeskaarten met onder andere
ringwerpen, schminken, popcorn, bootjes vissen en springkussen. Wie de Mystery Guest is, blijft een geheim. Kringen
rond D.D. noemen de naam van een
bekende Volendammer die licht bijziend
is. In ieder geval is 100% zeker dat de lokale band No Sweat en DJ M-Ties zullen
swingen vanaf 21.12 uur.
17 ploegen
Er hadden wel 20 teams willen meedoen,
zoveel belangstelling was er. Dit zijn de
17 gelukkigen met hun goede doel:

Een bloemetje voor kanjers
Ook tijdens het Zomerspektakel in Nederhorst Den Berg heeft het CDA Wijdemeren weer verschillende vrijwilligers
in het zonnetje mogen zetten met een
bloemetje. Het blijft enthousiasmerend
om te zien hoe alle vrijwilligers in onze
gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan o.a. sportverenigingen, kerken,
het ondersteunen van andere mensen
of een bijdrage leveren aan een plezierige leefomgeving. Dit keer zijn de vol-

gende inwoners in
het zonnetje gezet:
Nederhorst den Berg:
Michiel Lam, Daja
Snel, Hans Spruijt,
Wil Wenneker en de
familie
Tamming;
Kortenhoef: Henk de
Kloet. Bedankt voor
jullie inzet!

Een deel van het SOFA- bestuur, Anneke
de Kwant en Mats Splinter, ontbreekt.
1.Aventurijn, MLK-school, nieuwe fitnessapparaten; 2. BMOL, geluidsinstallatie; 3. Schuimlikkers, wensdag voor
kinderen; 4. Peddelprutsers, Maag-Lever- Darmstichting; 5. Hagen, KNGFgeleidehonden; 6. Kika, kinderen met
kanker; 7.Havenloos Mannenkoor,
transport muziekspullen; 8. Jeugd van
Tegenwoordig, Peter Pan Vakantieclub
(chronisch zieke kinderen); 9. Koek
en Zopie, pot sociale doelen; 10. Lady’s
Only, st. Het Vergeten Kind; 11. Arnoud
Voetlaan, st. Stop Hersentumoren; 12.
Vriendschapskring, Make A Wish; 13.
Kern van Ankeveen, Viore (centrum
voor kanker); 14. CDA, Amref Flying
Doctors; 15. Ankeveen Buiten, Hersenstichting; 16. Luijer & Friends, speeltuin
De Eekhoorn; 17. All Directions, zangmappen en MS Research.
Kortom
Alles draait zaterdag om saamhorigheid, om inzet voor een goed doel. Alles
in een open en vriendschappelijke sfeer.
Om 00.12 uur zal Karel Spoor, voorzitter van de SOFA, het eindbedrag bekend
maken. Kom zaterdag in groten getale
naar hartje Ankeveen en doe mee aan
die mooie ‘Twaalf Uur van Ankeveen’.
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Het Weekblad Wijdemeren van
woensdag 3 augustus (week 31)
zal i.v.m vakantie niet verschijnen!
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
035 - 656 47 62
A. v.d. Heuvel, Oudergaarde 2
035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag)
0900-15 15
Huisartsenpost avond, nacht en weekend
0900-93 59
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
088 - 753 17 53
Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
035 - 656 21 88
Tandartspraktijk Vonk
035 - 656 91 28
B. van Eynatten, Voorstraat 24
0294 - 25 34 56
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14
Tandartscentrale
0900-15 15
Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
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
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut
PSZ de Gruthut
Kinderopvang Thuiz bij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

030 - 6004750
035 - 3030965
035 - 6569785
035 - 5338982
0294 - 419260
035 - 5826035
06 - 22301476
0294 - 252359
06 -10566343
06 - 33647460
035 - 6281381

Scholen:
Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

0294 - 251351
0294 - 251522
0294 - 253336
035 - 6561019
035 - 6560408
035 - 6561370
035 - 6561067

Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900-8844
Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2
Wijkagent Carl Klein
carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl
Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

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

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 10 juli: 10.00 uur:
Ds. M.S. de Wit.
◗ De Graankorrel
Zo. 10 juli: 10.00 uur:
Ds. P. van Gilst.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 10 juli: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 10 juli: 09.30 uur:
Ds. Houtman.
◗ Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 10 juli: 11.00 uur
Goedelieve van Liebergen.
Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 10 juli: 10.00 uur:
R. Bogaerds.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 10 juli: 10.00 uur:
Leesdienst.

Huisartspraktijk Overmeer
De praktijk is gesloten van maandag 18 t/m vrijdag 29 juli 2016
WAARNEMING alleen voor SPOEDGEVALLEN:
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen
Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203
Denkt u eraan herhalingsrecepten tijdig te bestellen! Alleen in geval van nood
kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends afgeven
bij de assistente van de huisartsenpraktijk Bouwman en Stuldreher.

Dr. van den Heuvel is afwezig van 18 juli t/m 5 augustus
Waarneming voor dringende zaken: dr. Bakker, Curtevenneweg 9. Tel: 6561866
Dr. Bakker heeft een inloopspreekuur van 8.00 tot 8.30 uur en volgens afspraak.
Opbeltijd: tussen 8.00 en 10.00 uur.

Dr. Bakker is afwezig van 8 t/m 26 augustus.
Waarneming voor dringende zaken: dr. van den Heuvel, Oudergaarde 2.
Tel: 6561196. Dr. van den Heuvel heeft geen inloopspreekuur.
Spreekuur uitsluitend op afspraak. Opbeltijd: tussen 8.00 en 10.00 uur.

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 bestand, let op de beeldgrootte.
Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

Activiteiten agenda
WANNEER
20/05-26/08
do. 7 juli
za. 9 juli
za. 9 juli
za. 9 juli
za. 9 juli
za. 9 juli
zo. 10 juli
za. 16 juli
za. 16 juli
22-24 juli

TIJD
08.30 u.
20.00 u.
09.12 u.
11.00 u.
12.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
12.00 u.
14.00 u.
11.00 u.

WAT
Expositie ‘Tussen Kunst en Kitsch’
Gemeenteraadsvergadering
Twaalf Uur van Ankeveen (tot 21 u.)
Pioniersgroep Wijdemeren
Kerken open NdB.
Platform Duurzaam Wijdemeren
’s-Gravelandse Buitenplaatsen
Watersafari voor kinderen
Willibrordkerk open
’s-Gravelandse Buitenplaatsen
Wonderfeel, classic festival

WAAR
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Rading 1, Loosdrecht
IJsclubterrein, Ankeveen
Meenthof, Kortenhoef
OLV- en Willibrordkerk, NdB.
Land-enBoschz, Leeuwenln.34
Bez.centr. Natuurmon., ’s-Gr.
Bez.centr. Natuurmon., ’s-Gr.
Willibrordkerk, NdB.
Bez.centr. Natuurmon., ’s-Gr.
Schaep en Burgh, ‘s-Gr
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Remkes en Broertjes op bezoek

Gooiland blijft stip aan de horizon
WIJDEMEREN – Vorige week dinsdag kwamen de Commissaris van
de Koning en Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Holland
op bezoek bij de Regio Gooi en
Vechtstreek. Ze sloten hun bezoek af
met een tochtje op de Loosdrechtse
plassen.
De zes gedeputeerden (dagelijks bestuur van de provincie) begonnen de
dag met een overleg met acht burgemeesters en zeven wethouders uit Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Laren,
Blaricum, Eemnes, Weesp en Wijdemeren in de Regio Gooi en Vechtstreek.
Een bont bestuurlijk gezelschap dames
en heren dat zich wijdde aan de Regionale Samenwerkingsagenda.
De Wijdemeerse wethouder Theo Reijn
wreef in zijn handen: “Dit is de gelegenheid om buiten alle dossiers en officiele overleggen eens goed met elkaar te
praten. Hier ontmoet je elkaar face to
face en heb je een uitgesproken kans
om te lobbyen.” Zo was Reijn uitermate
tevreden dat de provinciale en regionale bestuurders aanmeerden bij de
Porseleinhaven in Loosdrecht. Recent
geopend nabij de plek waar vroeger de
porseleinfabriek van ds. Joannes de Mol

(1774-1782) stond. Binnen nu en twee
jaar wil Reijn dat aan de Oud Loosdrechtsedijk een nieuwe variant van
het dorpscentrum verrijst met woningen, winkels en horeca. Dat bouwplan
‘Loosdrechts Terras’ van projectontwikkelaar Heijmans konden alle bestuurlijke zwaargewichten nu eens mooi van
dichtbij aanschouwen.
Het voornaamste doel was dat de verschillende portefeuillehouders op provinciaal en regionaal niveau hun plannen en werkzaamheden effectiever op
elkaar afstemmen. Dat het Gooi beter
als eenheid naar buiten moet optreden,
erkent eenieder.
Remkes en Broertjes
Aan het eind van de dag waren Johan
Remkes, commissaris van de Koning
en de Hilversumse burgemeester Pieter Broertje in zijn functie als voorzitter
van de regio Gooi- en Vechtstreek bereid een paar woorden met uw verslaggever te wisselen.
“Nee, ik zou deze regio niet willen
kwalificeren als zwak. Op economisch
gebied zou het inderdaad beter kunnen. Maar het Gooi heeft juist ook erg
sterke punten” opent de heer Remkes.
“Veel mensen willen hier graag wo-

nen, het is een prachtig
gebied. In Hilversum
zijn wachtlijsten van
woningzoekenden. En
om aan die uitdaging
van een woonfunctie
te voldoen, kan juist
een economische boost
aan deze regio geven”
vult Pieter Broertjes
aan. Beide heren wagen
zich niet aan een voorspelling wat de diverse
bestuurskrachtmetingen voorafgaand aan
mogelijke fusies in dit gebied zullen opleveren. “We zitten er bovenop dat het
goed en effectief gebeurt” bezweert Johan Remkes “maar aan koffiedik kijken
doe ik niet.”
Broertjes begrijpt wel dat veel Wijdemeerders zich zorgen maken over een
aansluiting met Hilversum. “Maar ik
zou zeggen dat je niet bang hoeft te zijn.
Het DNA van Hilversum en Wijdemeren lijkt op elkaar. Ons beleid is erop
gericht om de wijken te versterken en
daarin passen ook diverse dorpskernen.
En zo groot is Hilversum nu ook weer
niet ten opzichte van jullie vijf dorpen.”
“Nee, nee, op als-dan- vragen ga ik

Burgemeester Smit ‘fors teleurgesteld’

Ter Sype valt af als AZC
WIJDEMEREN – Ter Sype in NieuwLoosdrecht valt af als mogelijke
opvanglocatie voor vluchtelingen. De gemeente Wijdemeren
en het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) hebben vastgesteld dat een opvanglocatie op deze
locatie niet haalbaar is.
“Ja, ik ben fors teleurgesteld” zegt burgemeester Martijn Smit “Ik had gedacht
dat het op deze plek wel mogelijk was
om vluchtelingen op te vangen. Ik wist
vanaf het begin dat 400 misschien wel
teveel was. Maar ik zag mogelijkheden
om mensen toch te overtuigen. Het
is jammer, op de eerste plaats voor de
vluchtelingen. Maar ook voor de gemeenschap. Er is in Loosdrecht een

groot saamhorigheidsgevoel, hier lag
een kans om iets te doen.”
Het ontwikkelen van een opvanglocatie op een stuk niet bouwrijpe grond
in combinatie met de relatief korte
opvangperiode van maximaal drie jaar
en de beperkte schaal maken het plan
financieel onmogelijk. Dat heeft voornamelijk met het terrein te maken. De
locatie leek in eerste instantie kansrijk,
omdat op een deel aansluitend woningbouw zou kunnen plaatsvinden.
Dit blijkt door diverse factoren niet
haalbaar. Zo wordt de eerste fase van
de nieuwe woonwijk Ter Sype eerder
gepland. Op een tweede deel kan niet
gebouwd worden vanwege de geluidscontouren van vliegveld Hilversum. Zo
blijft er dan een te klein oppervlak over.

De termijn verlengen tot 5 of 7 jaar
was volgens de heer Smit geen haalbare
kaart. “Omdat we toch een keer moeten
bouwen. Bovendien heb ik altijd gecommuniceerd dat het 3 jaar zou duren.
Dat kun je niet zomaar veranderen.”
Constructieve gesprekken
Burgemeester Martijn Smit: “De gemeenteraad heeft in het voorjaar aangegeven een bijdrage te willen leveren
aan de opvang van vluchtelingen. Helaas hebben het COA en de gemeente
nu moeten vaststellen dat Ter Sype definitief af valt als mogelijke opvanglocatie. Dit beschouw ik als een verlies. Ondanks de kritische kanttekeningen heb
ik constructieve en waardige gesprekken gevoerd met circa 80 omwonenden.

Persbericht gemeente Wijdemeren

Perceel Dammerweg 13 verkocht
NEDERHORST DEN BERG – Gemeente Wijdemeren en de familie Peters hebben overeenstemming bereikt
over de verkoop van de voormalige
brandweerkazerne in Nederhorst den

Berg. Op vrijdag 24 juni ondertekenden
wethouder Betske van Henten en Dimitri en Jessica Peters de overeenkomst.
De gemeente heeft het perceel Dammerweg 13 in Nederhorst den Berg

verkocht. Op het perceel mogen twee
woningen worden gerealiseerd. De achter het pand gelegen speeltuin/zwemgelegenheid De Bergse Akker heeft een
doorstart gemaakt en is weer geopend.

De heren Broertjes en Remkes
voor de Porseleinhaven

niet in” zegt Johan Remkes op de vraag of
Noord-Holland eventueel van bovenaf een
fusie zou kunnen opleggen. “We zitten midden in een proces en alles gaat op basis van
vrijwilligheid van de samenwerkende gemeenten. Alleen als alles vastloopt, kunnen
we een zgn. ARHI- procedure starten. Maar
daar ga ik niet van uit.”
Wel zeggen beide topbestuurders dat voor
hen beide Gooistad, alle regiogemeenten
samen, een stip op de horizon is. “Maar alleen als gevolg van een overleg met goede
argumenten en met draagvlak” meent de
Commissaris van de Koning. “En dan liever
als Gooiland, dat is sympathieker, is minder
stedelijk” sluit Pieter Broertjes af.
Ook de gesprekken met de eigenaar van de
grond, Lithos, verliepen constructief.” Die
gespreksdeelnemers en andere direct omwonenden heeft de burgemeester een brief
geschreven waarin hij uitlegt waarom Ter
Sype niet mogelijk is. Ook bedankt hij hen
voor de moeite die ze hebben genomen om
met de gemeente gesprekken te voeren. De
geplande afspraak met een delegatie van Bezorgde Bewoners die 1000 handtekeningen
tegen dit AZC- plan hadden overhandigd is
inmiddels afgezegd.
Andere opvangvormen
Een veelgestelde vraag was waarom kleinschalige opvang door het COA van tientallen mensen in de dorpen niet mogelijk
is. Deze zogenoemde satellietlocaties zijn
alleen te realiseren in de nabijheid van een
asielzoekerscentrum met de juiste voorzieningen zoals medische zorg en begeleiding.
“Nee, iets anders is er niet mogelijk in Wijdemeren” zegt de burgemeester tot slot.

Verwarring om Smitten
In het artikel over de zonnepanelen bij
SV ‘s- Graveland raakte de verslaggever
even in de war met alle Smitten in bestuurlijk Gooi en Vechtstreek. Natuurlijk
was de wethouder ‘duurzaamheid’ die
burgemeester Martijn Smit begeleidde
niet Tijmen maar Peter Smit (Tijmen
Smit is wethouder in Laren). Excuus!
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
www.dereiscoach.nl
De Reiscoach is gespecialiseerd in
outdoor loopbaanbegeleiding.
- Individuele loopbaandagen
- Meerdaagse loopbaanreizen
06-12513085. info@dereiscoach.nl
Beautycenter Monique
Gedipl. Schoonheidsspecialiste
Tel. 035-6562753/06-47376085
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk). E.
du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp.
Tel. 0294-418722
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
TE HUUR: luxe kantoor- / opslag- / praktijk- / atelierruimte
in een prachtige omgeving. Met
ruime parkeergelegenheid. Vrijblijvend bezichtigen. Ook voor kortere tijd te huur. Tel. 035-6562178.
Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
edeboerglazenwasserij.com
Bedrijfs – opslag ruimtes te huur
Vanaf 10 t/m 35 m2 – 3 m. hoog
Beveiligd – huur p/wk mogelijk
035-656 3517 – info@opslagVL.nl

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.
Voor schriftelijk aanleveren gaarne uw bericht sturen naar: Dunnebier Print BV, Postbus 88, 1394 ZH Nederhorst den
Berg. Betaling uitsluitend contant op kantoor (niet bijsluiten!), Nieuw Walden 6 te Nederhorst den Berg.

Trompe l’oeil- en landschap
schilderen. nicovanderwolk.nl
035-6563060
VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’
Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.
Tel. 035-6931109
Cito Transport Lev. grond, zand,
grind, ook in bigbags leverbaar
Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers
Afvalcontainers Middenweg 106
Ned. den Berg 0294-251451
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
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
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Kom lekker genieten bij
LandgoeddeRading. Koffie
lunch, huisgemaakt gebak.
www.landgoedderading.nl

Te huur chalet 44 m2
per 1 juli - max. 3 mnd –
750 euro ex. Info:
chalet-te-huur@hotmail.com

Laat gerust De Leeuw los in uw
tuin! Tuinontwerp, -aanleg,
-onderhoud en bestratingen.
www.lionhoveniers.nl
tel. 0294-253848.

“Bent u uit Balans”
Ik breng u in Balans
Voetreflexologie
www.aandachtvoorzorg.nl
Tel:06-57392770

Jan Vos Sierbestrating Aanleg
tuin, vijver en schuttingen. Tel.
0294-252794 of 06-54924508.
www.janvossierbestrating.nl

COMPLICITY Computers &
Services Al 15 jaar kunnen wij
(bijna) alles met computers en
laptops. Bel, mail of kom langs,
ma-vr 8.30-17 en za 12-17 u.
www.complicity.nl – info@
complicity.nl Hogeweijselaan
209c WEESP tel: 0294 484 620.

J.H.Smallenburg & Zn
Koninginneweg 39
1241 CV Kortenhoef
T:035-6560926 -0622610501
Voor SCHILDERWERKEN en
RENOVATIES
Al meer dan 100 jaar
Baie Mooi!
Schoonheidssalon
aan huis. 06-52692679
Tijdens de zomervakantie zijn
wij niet gesloten, van 26 juli t/m 6
aug. zijn wij geopend van 11.00 tot
15.00 uur. Hobbykelder Vaane,
Laarderweg 28, Bussum
Schilderwerk groot of klein,
binnen of buiten. Schilder
PMC biedt u altijd een vrijblijvende offerte 06-53148137 of
0294-419844.

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!!
035-6560235
Gezocht: part-time schoonmaakhulp auto’s en div.
andere werkzaamheden i.b.v
rijbewijs. Info: Occasiondealer ‘t Gooi Kortenhoef
035-6566868 of kom langs

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 bestand, let op de beeldgrootte.

Kort nieuws
In City of Wesopa: vr. 8 juli muziek. Info: www.wesopa.nl
Do. 7 juli is er Alzheimercafe
Weesp om 19.30 uur in Het
Hart van Weesp met als thema
Bewegingsgerichte zorg.
Gratis rondwandeling voor
kleine groepen in oud-A’dam.
E-mail: l.baatsen4@telfort.nl,
035-6561059.
Leren Bridgen en vervolgens
spelen op donderdagavonden
in De Bergplaats? Bridgeclub
Nederhorst. Bel 0294-254975
of 254925.
Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Mannenavond’ in het Soc. Cultureel
Centrum a.d. Blijklaan in Ned.
den Berg. Gastheer Fouad nodigt alle mannen van harte uit.
Cultureel Centrum Nederhorst
den Berg nieuwe cursussen/lezingen/workshops www.bergsecultuur.nl
De heren van biljartclub Keu
60+ zoeken versterking. Op 3
niveaus biljarten op di.-, wo.en do.middag in cafe sporthal Eikenrode, Loosdrecht. Vr.
vrij spelen. Meldt u aan: 0624435899.
DE SPOTFABRIEK. Kijk voor
de data van alle activiteiten van
Spotjes, Spotpourri, Open Atelier, Handwerkatelier op www.
despotfabriek.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.

Wilhelminahof 5, Kortenhoef

Zeer lichte en totaal gemoderniseerde hoekwoning uit 1988 (mogelijkheid slapen op de b.g.). Mooi aangelegde tuin op het zuiden
gelegen. Moderne keuken en luxe badkamer. Verdieping met ruime dakkapel, CV 2002. Perceel 185 m2. Vraagprijs € 245.000.
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Politiek
Verder kijken dan je neus lang is
De laatste jaren bekruipt mij steeds
meer het gevoel dat het gewoon veel
te moeilijk is voor een gemeenteraad
om zaken in samenhang te zien. Op
dit moment is er een plan voor een
minitheater i.p.v. de Dobber. De politiek gaat er serieus op in door te vragen waar het dan moet komen en of
het geen 100 zitplaatsen groot moet
zijn. Nergens lees ik iets van een visie
op langere termijn.
Ook staat ‘de polder’ op de agenda met
daarin opgenomen het plan Groenewoud. Dat gaat ook niet veel verder
dan hoeveel woningen er moeten komen en of er genoeg bewegingsruimte
is voor het verkeer. Lekker overzichtelijk! Zei Joep Frijdal niet altijd Keep It
Simple, Stupid (KISS). Daar heeft men
dan weer wel naar geluisterd.
Wat niet op de politieke agenda van
deze week staat: de vergrijzing, inkrimpen van de scholen, het verkeer in het
dorp en woningbouw. In de hoop dat
ik het mis heb en dat de gemeenteraad
toch in een groter verband kan denken
wil ik nogmaals het ongeveer anderhalf á twee jaar geleden gepubliceerde
totaalplan onder de aandacht brengen.
Een plan met een groot win-win gehal-

te. Een plan dat veel verder gaat dan 50
of 100 zitplaatsen of hoeveel woningen.
Totaalplan
1. Realiseer een sportcomplex op Groenewoud en vestig ernaast de Curtevenneschool, de Regenboog en eventueel
de Antoniusschool. Ideale plek. Centraal gelegen en goed bereikbaar. Bovenop de goed ingepakte vervuiling
komt ten behoeve van het kunstgras
nog een dikke onderlaag en daar bovenop uiteraard de kunstgrasvelden
én kunststof- atletiekbaan. Een extra
beveiliging dus tegen de vervuilde ondergrond.
2. Verplaats ook de sporthal de Fuik
naar het nieuwe complex. Creëer één
grote kantine voor de sporthal en alle
sportverenigingen van het complex
en voeg daar de functies van de Dobber aan toe. Ook leuk voor de (theater)
voorstellingen van scholen.
3. Het complex kan het hele jaar door
gebruikt worden. Ideaal tijdens de
schoolvakanties. Er is altijd wat te doen
en niemand heeft er last van.
4. Bouw huizen op een gedeelte van
sportpark Berestein op de velden van
de voetbalvereniging. De toekomstige
bewoners van deze wijk aan de rand

van het dorp kunnen vrijwel ‘ongemerkt’ het dorp in en uit. Geen extra
verkeersdruk.
5. Bouw huizen op de plek van de Fuik.
Geeft meer rust in de buurt en meer
ruimte voor starters.
6. Door de verplaatsing van de Curtevenne- en Regenboogschool kunnen
er op die plek (senioren)woningen gebouwd worden. Mooi centraal en perfect passend bij wat er in die omgeving
al is. Hierdoor zal er doorstroming komen in de woningmarkt.
7. Gun Albert Heijn de Dobber. Ook
het winkelend publiek zal er blij mee
zijn. De Dobber staat nu maar te verpieteren.
8. Uit de opbrengst van de huizenbouw,
de Dobber en de bijdrage van de provincie kan de sanering van Groenewoud en de verhuizing van de diverse
verenigingen plaatsvinden.
9. Door de centrale ligging van het
sportcomplex komt er in het algemeen
minder verkeer, maar zeker op het
Zuidereinde zal het verkeer afnemen.
10. Per saldo kunnen er in totaal veel
meer woningen gebouwd worden dan
nu alleen in het huidige plan Groenewoud. Goed voor de starters en ook
goed tegen de vergrijzing.
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DOOR: BEN STEENVOORDEN

Ben Steenvoorden, voorheen raadslid
( foto: Douwe van Essen)
Een plan met heel veel plussen. Dé oplossing voor het huidige Groenewoud, de
Dobber, Albert Heijn, de Fuik, het Zuidereinde, de scholen en een fantastische stimulans voor de leefbaarheid in Kortenhoef en
’s- Graveland. Ik zeg: doen!

Vrijwilligers Inovum nemen nieuwe bus in ontvangst
Op maandag 27 juni kreeg de chauffeursgroep van Inovum de sleutel
overhandigd van een spiksplinternieuwe (rolstoel)bus. Ondanks de
regen stond rond 13:30 u een grote
groep vrijwilligers, medewerkers
en bewoners bij de Beukenhof in
Loosdrecht de bus op te wachten.
Na een eerste korte kennismaking met
de bus werden de chauffeurs onder
het genot van een hapje en een drankje bedankt voor het belangrijke werk

dat zij doen. “Dankzij de bus kunnen
de bewoners van de verpleeghuizen
van Inovum deelnemen aan leuke uitjes buiten de deur. Het vergroot hun
wereld enorm. En als het weer het de
komende tijd toe laat, zal de bus af en
aan rijden naar de Loosdrechtse Plassen voor de gezellige vaartochten met
de bewoners.”
Door een schenking van een anonieme stichting was het mogelijk om
de oude bus te vervangen door een
moderne bus, die van alle gemakken

voorzien is. “Voorheen moesten we de
stoelen uit de bus halen wanneer er
een bewoner in een rolstoel meeging.
In de nieuwe bus kunnen de stoelen
eenvoudig opzij geklapt worden. Een
stuk sneller, maar vooral minder gesjouw”, vertelt een van de enthousiaste
chauffeurs.
De oude bus is in het verleden aangeschaft dankzij financiële steun van De
Vrienden van Oudergaard en Brugchelen, inmiddels omgedoopt naar
Vrienden van Veenstaete. Inovum zal

Wachtgeld voor ex-wethouder
Op de lange lijst ingekomen stukken
voor de komende gemeenteraad
staan onder andere opmerkelijke
vragen van de VVD- fractie over het
wachtgeld van een wethouder. Het
gaat in dit geval om Gert Zagt die
tussen 2010 en 2014 wethouder was.

komsten, ook de vergoeding als raadslid, worden op de uitkering in mindering gebracht. Het verschil tussen
het vroegere wethouderssalaris en het
wachtgeld (20 of 30%) mag je wel zelf
houden. Wel is een persoon die wachtgeld geniet verplicht te solliciteren.

Door:

Twee andere wethouders uit de vorige
periode, Van Waveren en Abrahamse,
genieten van hun pensioen en Joost
Boermans (wethouder D66) heeft inmiddels een andere betrekking. In die
gevallen vervalt het recht op wachtgeld.
Gert Zagt bevestigt dat hij inderdaad
maandelijks zijn wachtgeld ontvangt.
“Dat is gewoon volgens een bestaande

Herman Stuijver

Uit de antwoorden blijkt dat Zagt vanaf
april 2014 het eerste jaar een wachtgeld
van 80% van het wethoudersinkomen
kan ontvangen (tussen 50 en 55.000
euro – red.). De volgende jaren was dat
70%, de regeling eindigt op 1 juni 2017
(maximaal 3 jaar en 2 maanden). In-

regeling. Ik heb vier jaar lang dag en
nacht gewerkt voor de gemeente, dan
is een financiële compensatie niet meer
dan terecht.” Voorts wijst Zagt erop
dat hij in de vorige periode weinig tijd
heeft kunnen besteden aan zijn bedrijf.
“Ik heb ook flink moeten interen, dus
men moet niet denken dat mijn huidige inkomen nu zo groot is dat ik zonder
een vergoeding kan.” Dat hij bekend
staat als ‘de rekenmeester’ die altijd op
de centjes let en nu wel wachtgeld opstrijkt, vindt de Loosdrechter een manke vergelijking. “Ik ben nog steeds even
zuinig. Dit geld, waar ik recht op heb,
is volgens een vaste afspraak, begeleid
door een extern bureau.”

de oude bus verkopen en de opbrengst
aan de Vrienden overhandigen. Hiermee
kunnen zij leuke activiteiten organiseren
voor de bewoners van Veenstaete in Kortenhoef.

Namens de VVD legt fractievoorzitter Sieta
Vermeulen uit dat men ‘al langere tijd opmerkingen’ hoorde over de wachtgeldregeling van Zagt. En dat de fractie duidelijkheid wilde. De antwoorden zijn blijkbaar
nog niet bevredigend, want mevrouw Vermeulen heeft vervolgvragen gesteld. Daarin
vraagt ze om bedragen, over de vereiste documenten die Zagt al of niet op tijd heeft
aangeleverd en of hij voldoet aan de wettelijke sollicitatieplicht

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

Het Weekblad Wijdemeren van
woensdag 3 augustus (week 31)
zal i.v.m vakantie niet verschijnen!
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Heerlijk
barbecue-dessert

Apple Coppler

€ 6,95
Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Gordijnen en Raambekleding
laminaat, PVC, tapijt, vinyl
Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef tel. 035-6562680

Nu ook in Weesp!
Slijkstraat 21 Weesp tel. 0294-745067

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen
Koninginneweg 26 • 1241 CT Kortenhoef • tel.: 035 - 656 23 70
www.dewitaanhangwagens.nl

Wijnands

Madelijn
Spooktocht
Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef
en Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en
heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou
haar huishouden niet compleet zijn zonder
behaarde vrienden. Kat Madammeke en
konijn Pepe horen er dan ook helemaal bij.
Ze eet eitjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s
ochtends gewekt door haar eigen haan en
rijdt in haar vakanties graag te paard door
de natuur…
Sjef op kamp. Het hoogtepunt van zijn hele
basisschoolcarrière. Het hele jaar naar toe geleefd. De tas met slaapzak en matrasje stonden
al een paar dagen ingepakt klaar. Niets aan het
toeval overgelaten. Pa en ma goed geïnstrueerd dat ze zich écht niet hoefden aan te melden als hulpouder, spelleider, kook-papa of
EHBO-mama. Sjef wilde dit alleen meemaken.
En dat is zijn goed recht. En bovendien heel
gezond om, op die leeftijd, afstand te nemen
van je ouders. Héél normaal. Maar we konden het toch niet laten ons op te geven voor
de spooktocht. Niet in de organisatie ervan
natuurlijk maar als spook, zombie of magere
Hein of zo. In ieder geval iets engs. Want wat
is er nou leuker dan een stel tieners de stuipen
op het lijf jagen in een donker bos? Nou? Dit
mochten we natuurlijk niet missen!
De voorpret alleen al. Kostuums bij elkaar
zoeken. Scripts bedenken. Geluidseffecten opnemen. De hele mik mak. Alleen dat is al leuk.
Ik ging als Cruella de Vil, je weet wel die met
die jas gemaakt van 101 dalmatiër puppy’s...
Mijn gezicht wit geschminkt, mijn lippen
rood en een hele boel blauwe oogschaduw
boven mijn nepwimpers… Een lange, witte
met zwarte vlekken bedekte, mantel tot op de
grond. Klaar om op zoek te gaan naar verse
kindervellen voor een nieuwe jas. Want dal-

matiërbont verveelt
snel, weet je. Marc
verkleed als niet-zomagere-Hein. In zwarte jurk met doodeng
masker. Een kettingzaag (zonder ketting) voor
de ultieme horror beleving. Brrr…
Om elf uur ging de tocht van start. Het was
al goed donker. Wij hadden ons stilletjes in de
bosjes verschanst. We sprongen tevoorschijn
als er onschuldige tieners langs kwamen. Gegil,
gevloek, stoere praat, zwaaiende zaklampen
in het donker en het luide gejank van Marc’s
kettingzaag. En af en toe rinkelden de bellen
van de spoorwegovergang en hoorden we het
geluid van een passerende trein. Spooky! Het
was geweldig.
Na de tocht zien we de kinderen nog even in
het kamphuis. Vermoeide gezichten, betraande ogen, rode konen, schor gegilde stemmen...
Sjef heeft ons niet herkend. De spanning
druipt nog van zijn gezicht. Hij vond het vét
eng! En als niemand kijkt komt hij toch even
een geruststellende knuffel halen. “Kom je
nog even bij me zitten?” vraag ik. “Néé” zegt
hij “Gaan jullie zo weg?” Hij wordt groot. Zit
niet meer op zijn moeder en vader te wachten.
Maar stiekem vond hij het fijn dat we er even
waren. Al zegt hij dat natuurlijk niet. Na de vakantie naar de grote school...weer iets om naar
uit te kijken. Misschien hebben ze daar ooit
nog eens spookouders nodig. En dan doen
we gewoon weer mee! Ik niet als Cruella de
Vil dan… want pubervellen met jeugdpuistjes
lenen zich niet zo goed voor het maken van
jassen. Moet ik wat anders bedenken...heb er
nu al zin in!
Madelijn de With
06 - 22 73 21 36
(madelijn.wiewatwaar@gmail.com)

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES
SEAN

Lid ABAN

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

€ 10.000 voor ALS via
Kiek Steenvoorden
Ruim een jaar geleden, op 10 mei 2015 presenteerde Kortenhoever Kiek Steenvoorden
ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag zijn
boek ‘Kiek Steenvoorden, een denkende
doener’. De opbrengst had de jarige Job opgedragen aan de stichting ALS. Vorige week
maakte de inmiddels 76-jarige 10.000 euro
over aan de stichting. Uiteraard wil Kiek iedereen hartelijk danken voor hun finaciële
ondersteuning
In het boek beschrijft ex-kweker Steenvoorden
zijn leven op het bedrijf, zijn maatschappelijke
betrokkenheid en zijn familiebanden. Met vele
ups en downs. Een van de grootste drama’s was
het overlijden van zijn schoonzoon Richard
Dorresteijn die op jonge leeftijd geveld werd
door de dodelijke ziekte ALS. Kiek verzocht in
het laatste hoofdstuk eenieder om op vrijwillige
wijze een bedrag over te maken. Dat is intussen
opgelopen tot 10.000 euro. Toch zijn er enkelen
die een toezegging hebben gedaan, maar verge-

ten zijn alsnog een donatie te doen. Bovendien
ligt er nog een stapeltje van 10 boeken bij Kiek
thuis. Hoe meer geld om deze dodelijke ziekte te
bestrijden hoe mooier. Daags na de geldtransfer
reageerde de secretaris van de stichting ALSNederland verheugd op deze genereuze donatie. En was uiteraard ook geïnteresseerd in het
boekwerk van Kiek. Wilt u nog geld overmaken
voor Kieks goede doel, graag naar: NL51RABO
0301616175.
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DOOR: SASKIA LUIJER

Vijf jaar eigenaar Bakker Sturkenboom

Lustrumfeest voor Jeroen van der Linden
KORTENHOEF–Zaterdag2juliwashet
feest bij Bakker Sturkenboom. Zowel
in Kortenhoef, in de Hilversumse
Meent als bij de Ankeveense markt
werd gevierd dat Jeroen van der
Linden vijf jaar geleden eigenaar van
de bakkerij was geworden.
“Ik trakteer, wilt u iets lekkers? Wat kan
ik aanbieden?” Bij een kraampje voor
zijn winkel in de Meenthof deelt Jeroen van der Linden jubileummuffins
en oliebollen uit. De bezoekers van het
winkelcentrum reageren verrast. Maar
een gratis traktatie en een lekker kopje
koffie van Den Hertog slaan de meeste
toch niet af. Ze nemen het mee voor
onderweg, gaan in het zonnetje op een
van de bankjes zitten of blijven gezellig bij de kraam staan voor een praatje.
Daar ontvangt Jeroen, samen met zijn
vrouw Miranda, felicitaties en welgemeende handdrukken voor het eerste
lustrum. Een mooie mijlpaal in hun
droom, die vijf jaar geleden begon met
een eigen bakkersbedrijf.
Gewoon in de genen
Zoontje Sep en dochter Mara zijn nog
klein, maar lijken moeiteloos mee te

gaan in het enthousiasme van hun ouders. Dat kan ook haast niet anders,
want Jeroen komt uit een bakkersfamilie. “Het zit gewoon in de genen” legt
hij uit. “Mijn vader is altijd bakker geweest en mijn opa, Cor van der Linden,
had een eigen bakkersbedrijf op de
Middenweg in Nederhorst den Berg”.
Zelf begon Jeroen als platenpoetser
bij Theo Sturkenboom. Vanaf zijn 15e
werkte hij daar elke zaterdag en in de
vakanties. Daarnaast ging hij als twintiger bij een accountant aan de slag
als bakkerijadviseur en kreeg later een
baan bij een softwarebedrijf dat gespecialiseerd was in bakkerijen. Maar zijn
grote wens, een eigen zaak, ging op zijn
25e in vervulling, toen hij na een aantal
maanden meelopen op 4 juli 2011 de
trotse eigenaar werd van Bakker Sturkenboom. Zijn opa heeft de overname
helaas niet meer meegemaakt, maar
hij wist het wel. Opa Cor was ontroerd
toen hij hoorde dat zijn kleinzoon de
familietraditie voortzette.
Volop vernieuwingen
Tussen de tradities door zoekt Van der
Linden ook naar vernieuwingen. Zo
bracht hij als nieuwe producten Je-

roens spelt- en desembrood in het assortiment en lanceerde ook
Jeroens koekjes van
eigen deeg, waaronder
de boerenjongens en
Kortenhoefse meisjes.
“Het is een prima bakker” meldt een van de
klanten spontaan. “Met
een grote diversiteit
aan brood en banket.
Een man met passie,
altijd vriendelijk en altijd klantgericht. Ook
deze traktatie is weer
zo’n leuke actie.” Een
andere klant is weer
heel erg blij met de zondagsopenstelling. Sinds de winkel ’s zondags tussen
8.00 en 13.00 uur geopend is, kun je er
namelijk elke dag voor vers brood terecht. Jeroens jongere zussen Jessica en
Carolien staan dan om beurten in de
winkel. Ook bij hen zit het bakker zijn
in ‘t bloed. Maar van alle veranderingen
is de grootste troef van Van der Linden
toch wel het bakken van overheerlijke
oliebollen, waarmee hij zelfs in de ADoliebollentest hoge ogen scoorde. Van-

af oktober gaan de bollen weer in het vet en
gaat Jeroen er alles aan doen om opnieuw
de top 10 te bereiken. Rond die tijd komt er
ook een nieuwe website waarop klanten o.a.
hun gespaarde punten kunnen bekijken. En
in de eerste maanden van 2017 verandert
zelfs de naam van de bakkerij. Als tipje van
de sluier licht Jeroen toe dat de kleuren van
de feestelijke ballonnen misschien iets verraden. Ballonnen in de kleuren paars en
zwart. Weet u het?

Vrijwilligers Dierenambulance maken wat mee
Vrijwillige chauffeurs van Dierenambulance Gooi- en Vechtstreek (gecertificeerd Keurmerk Diervervoer)
bieden dag en nacht, in wisseldiensten, hulp aan dieren in nood.
Ze halen gewonde of loslopende
dieren op, brengen honden of katten naar hun eigenaar of dierenarts
en gewond wild naar de opvang.
Geen dag is hetzelfde. Daar kunnen Ber Tukker en Frank Gaus over
meepraten. Zij zijn chauffeurs op de
Dierenambulance en houden van
hun werk.

Pensionado Ber Tukker rijdt al vele jaren op de Dierenambulance. Geen rit is
hetzelfde. De ene dag moet hij een kat
uit een tien meter hoge boom halen
met een hoogwerker van de brandweer,
de volgende dag loopt hij de show van
Utopia binnen om een kat te chippen.
Of is hij de ster in een korte documentaire over zijn werk bij de Dierenambulance bij Man bijt Hond. “Iedere
dag is weer een verrassing wat ons te
doen staat. Er zijn hele mooie momenten, maar ook trieste in dit vak.” Frank
Gaus, net als Ber dierenliefhebber en

al jaren vrijwillig chauffeur bij de Dierenambulance, beaamt dat. Hij koestert
ook de minder blije momenten, zoals
toen hij een overleden kat naar een
jong stel moest brengen. “Ze waren erg
verdrietig en vroegen me of ik de kat
naar het crematorium wilde brengen.
Ze hadden het dier in een mandje gelegd op een mooi kussentje met een
rode roos. Dat vond ik zo mooi, daar
werd ik zelfs stil van.” Hij kan ook heel
vrolijk worden. Bijvoorbeeld toen hij,
na een halve dag met een boot achter
een gewonde zwaan aan varen, het dier

In de Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht

Tentoonstelling ‘Vertel het maar’
In de unieke tentoonstelling ‘Vertel
het maar’ staan oude schoolplaten van
bijbelverhalen centraal. De prachtige
platen spreken nog steeds zeer tot de
verbeelding en zullen bij velen de herinneringen oproepen aan de leerkracht
die de verhalen uit de bijbel zo mooi
vertelde.
De tentoonstelling heeft plaats in de
15e eeuwse Sijpekerk met zijn bijzondere geschiedenis en interessante bezienswaardigheden.

De Sijpekerk en de tentoonstelling zijn
gedurende de zomer elke zaterdag open
van 11.00 tot 16.00 uur. Ook kunt u genieten van orgelspel op het prachtige
orgel van de Sijpekerk. De zomeropenstelling is elke zaterdag vanaf 9 juli tot
en met 27 augustus.
U wordt van harte uitgenodigd de
tentoonstelling in de Sijpekerk aan de
Nieuw-Loosdrechtsedijk 171 te Loosdrecht te bezoeken.
Zie ook: www.sijpekerk.nl

eindelijk te pakken had. “Wat was ik blij dat
ik uiteindelijk de jonge zwaan kon helpen.
Het is mooi werk!”
Vrijwilligers gezocht
Wil jij ook vrijwilliger worden bij Dierenambulance Gooi- en Vechtstreek, neem
dan contact met ons op. De dieren en wij
hebben jou hard nodig.
Bel met Paul Onkenhout 035-6255123 of
06-1284799 of mail: teamleider@dierenambulance-gooivecht.nl
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Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van de advertentie
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag
12.00 uur. Tarieven € 0,51 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,67 per mm per kolom

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
콯 0294 - 25 12 00
쾷 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Ingezonden brief
Snel en gemakkelijk, maar niet voor ouderen
Bedrijven hebben klantvriendelijkheid hoog
in het vaandel, maar niet voor ouderen zonder
computer. Neem nou de KPN. Vroeger stond de
P in die naam voor ‘Posterijen’, maar als je geen
internet hebt en je wilt je factuur per post ontvangen, dan heb je pech. De KPN verstuurt facturen alleen digitaal. Ook als je 86 bent.
Het Zilveren Kruis, waarbij veel ouderen via de
KBO verzekerd zijn, stuurt informatie aan zijn
klanten voortaan ook digitaal ‘om kosten en het
milieu te (be)sparen’. Dat is ‘snel en gemakkelijk’.
Gelukkig is Zilveren Kruis ook telefonisch bereikbaar en dan blijkt dat het, anders dan bij de
KPN, wel mogelijk is om informatie per post te
blijven ontvangen.
Vorig jaar wilde de belastingdienst de blauwe
envelop afschaffen, wat leidde tot grote ophef.
De beslissing werd teruggedraaid, want minister
Plasterk bleek toen, in antwoord op kamervragen, van mening te zijn dat overheidsdiensten

altijd voor iedereen toegankelijk moeten zijn,
ook voor mensen die niet internetvaardig zijn.
Dat betreft nog steeds een grote groep: zo’n
690.000 65-plussers. Bij 75-plussers is het nog
erger; van hen heeft de helft nog nooit internet
gebruikt. Niet zo gek als je ziet wat voor gevaren
je wachten op de digitale snelweg: virussen, botnets, identiteitsdiefstal, phishing, hackers, spam,
spyware, trojaanse paarden, wormen…
De ophaalkalender voor huisvuil vind je op
internet, brochures van de overheid moet je
downloaden en als je informatie wilt over openbaar vervoer, dan moet je een computer hebben.
De ouderenbonden, de KBO voorop, vinden dat
onacceptabel. Er moeten alternatieve contactmogelijkheden blijven. Het is onverteerbaar dat
oude mensen op deze manier buiten spel gezet
worden. Snel en gemakkelijk, dat wel, maar moreel verwerpelijk.
Cor Koster, KBO Wijdemeren

Telefooncirkel: ouderen bellen elkaar
Vanaf 01-02-2016 te huur aangeboden in Ankeveen op Ind. Terrein “De Slenk”

Al een klein jaar draait er een belcirkel in
Wijdemeren, opgericht door de plaatselijke
ouderenbonden. Een aantal ouderen belt elkaar elke ochtend om 9 uur op (A belt B, B belt
C enz.) om te checken of alles goed gaat.

Magazijn/productie ruimte + evt. buitenterrein – kantoor ruimte.
Een enkele keer is dat niet het geval en dan
wordt een van de sleuteladressen gebeld, vaak
een buurman of een zoon of dochter, met de
vraag: “Wilt u even gaan kijken?” Het kan dan
zijn dat iemand de belafspraak vergeten is en,
naar buiten gelokt door het mooie weer, een

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

035-656 3517 / info@verhuizers.nl

냇

wandelingetje maakt. Maar het is ook gebeurd
dat iemand buiten bewustzijn geraakt is. Hoe
dan ook, als er niet opgenomen wordt, komen
er mensen in actie.
Mocht iemand deel wil nemen aan zo’n belcirkel, neem dan even contact op met één van de
coördinatoren: Cor Koster in Nederhorst den
Berg (0294-253060) of Lia Moote (Loosdrecht
(035-5825518). Men hoeft geen lid van te zijn
van de KBO, de ANBO of de PCOB om deel
te nemen.

Veel voordeel bij John en Ans
Bij John en Ans is het weer makkelijk inkopen
doen voor de vakantie. Omdat we niet meer bij
Da zijn aangesloten is het natuurlijk jammer
dat er geen folder meer is, vertelt John. Gewoon
op bijna alles korting is dan wel het makkelijk-



ste. Lekker al je boodschappen doen zonder na
te denken. 20 % korting is dan wel mooi meegenomen vlak voor de vakantie. Knip de bon uit
en profiteer er van.

Sleutels
en
sloten
service
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Evenementen
Prosup wacht voor 6e keer grote uitdaging

DOOR: HERMAN STUIJVER

NEDERHORST DEN BERG- Over een
maand zal het Bergse bedrijf Prosup
van Eric Steenvoorden voor de 6e
keer een belangrijke technische bijdrage leveren aan een groot wereldsportevenement in Rio de Janeiro
waarvan opdrachtgever Olympic
Broadcast Services heeft verboden
de naam te noemen.
Wie echter de certificaten met waardering van Atlanta, Sydney, Athene,
Londen en Beijing in het kantoor van
eigenaar Eric Steenvoorden op Nieuw
Walden ziet hangen, begrijpt wel waarom het gaat. En daar is Steenvoorden
terecht trots op. Prosup is een specialist
in het ontwerpen en maken van lichtgewicht constructies die professionele
camera’s aansturen. Ziet u thuis op tv
van achter het doel een bal in slow motion in de hoek stuiteren, grote kans
dat de mechanische aansturing van
de camera door Eric Steenvoorden is
bedacht. Hetzelfde geldt voor onderwateropnames bij het schoonspringen,
een camera die de 100 meter sprint

volgt, een close up van een bal die door
het net bij basketbal glipt of het beeld
van een bokser vanuit zijn rode of
blauwe hoek en tal van andere camerabewegingen. Het bedrijf produceert
onder andere dolly’s, rails, bewegende
armen en andere aandrijfsystemen.
Vrijwel alles mechanisch van superlicht aluminium. “Wij zijn zo gespecialiseerd, omdat we onze systemen constant aanpassen. Met onze apparatuur
zullen we ongeveer 300 cameraposities
opstellen” vertelt Steenvoorden die net
terug is van een zakelijk bezoek aan
een bedrijf in Londen. Prosup wordt
met zijn apparatuur ingehuurd door
deze Engelse firma met 200 man in
Rio om de tv –opnames van vier weken
sporten over de hele wereld zo goed
mogelijk in beeld te brengen.
Zo heeft Eric Steenvoorden in de loop
der tijd al tientallen prototypes ontwikkeld. Eigenlijk zou hij voor al die vondsten steeds een patent kunnen aanvragen, doch de extreme kosten wegen niet
op tegen het voordeel. Eric werkt vaak
vanuit de praktijk: “Ik zie bijvoorbeeld

dat een Q-Ball (ronddraaiende camera –red.)
ook een volledige 360°
verticale beweging zou
kunnen maken bij een
bepaalde opname. Dan
ga ik piekeren en dan
heb ik meestal al snel in
mijn hoofd hoe ik het
kan veranderen. Over
elk gaatje en schroefje is
nagedacht om het zo optimaal mogelijk te laten
functioneren.”
Familiebedrijf
Hoewel Prosup een wereldspeler is op
deze markt, is Eric Steenvoorden geen
man van grote woorden. “Ik werk goed
samen met lokale bedrijven zoals Metaltech, AM Gereedschapmakerij en
K. Schrijver BV. Die laatste twee zitten
op de Machineweg. Met hun expertise
kunnen we mooie ontwerpen maken.”
Daarnaast hecht de ondernemer ook
aan het feit dat Prosup een familiebedrijf is. Zijn schoonvader Max Mak-

kes verzorgt de transporten, echtgenote
Nicole doet de pr, onder andere via een
mooie website, dochter Eva en aanstaande
schoonzoon Danny Koenen en Winston
van Doorn werken mee. Terwijl zijn broers
Peter en Bart hem ook geregeld een forse
steun in de rug geven.
Het pasje heeft Eric Steenvoorden al binnen, de koffers met apparatuur zijn al onderweg met het vliegtuig en daarna zal hij
zes weken genieten van mooie sporten in
Rio, goed in beeld gebracht dankzij Prosup.
Zie ook: www.prosup.com

Ankeveense vissers niet bang voor een buitje
ANKEVEEN- Terwijl menigeen zich
zondagochtend om 6 uur nog eens
omdraaide in het donzen dekbed,
verzamelden 39 volwassenen en 17
kinderen zich aan het water bij de
IJsclub om te strijden om het Open
Ankeveens Viskampioenschap. Een
nat pak na een forse hoosbui was
hun deel, doch opgeven is geen
Ankeveense eigenschap.
Na de pauze rond half 9 met koffie en
broodjes in het Wapen van Ankeveen
klaarde het weer een beetje op. Toch was
de meeste vis in het eerste uur gevangen,
meldde ook de latere winnaar Stephan
Stalenhoef. Hij had toen al twee brasems
in zijn vangnet. Albert Leurs die in 2015
en 2014 won, was allerminst chagrijnig.
“Nee, hoor, het lukt dit jaar wat minder.
Het kan met de plek te maken hebben.

Ik kan de hengel niet al te ver uitwerpen
vanwege die waterlelies.” Zijn maatje
Henk van Midden, toch ook bijna semiprofessional, had zelfs 0 vissen gevangen,
evenals Hans van Houten die ook achter
het net viste.
Tevreden over de grote opkomst wandelt de nieuwe wedstrijdleider Frank
Arendse, met sigaar, over de zompige
legakker waar het goed toeven is. In de
verte luidt de Bergse kerkklok over de
plas, een wielewaal fluit z’n ochtendlied,
fraaie wolkenpartijen sieren de lucht en
in de verte roffelt de donder langs het
veendorp. Een sereen moment op een
zondagochtend.
Bij de vissers is de stemming wisselend.
Edwin Berends, die normaal zweert bij
z’n flesje leverdip dat de maaien actiever
maakt, ziet zijn dobber nauwelijks bewegen. “Het is zwaar kloten” moppert Roel

Haselager een paar meter verderop “die
nattigheid, geen vis die bijt en dan zit ook
nog eens mijn visgerei in de war.”
De belangstelling onder de jeugd is
groot. Zie je in de rest van Nederland
nauwelijks vissende jongens en meisjes,
hier in Ankeveen is het opvallend dat er
zoveel kinderen een hengel hebben. De
9-jarige Jip Martens vangt het ene na het
andere voorntje, maar Danny Schouten
voert de boventoon. Hij heeft er al 20 om
kwart over negen. Trouwens de helft van
de deelnemers heeft hier de achternaam
Schouten. De kleine Jayden wil wel kijken, maar geen visjes aaien.
Piet van Zanten wrijft in zijn handen,
hij heeft zojuist een brasem van 2,2 kg
en 57 cm. gevangen, exact nagemeten
door wedstrijdcommissaris Henk van
de Woude. Helemaal aan de andere kant
zijn de dames Ketelaar, Galesloot en Hil-

Pioniersgroep op de Meenthof
Op zaterdag 9 juli staan twee plaatselijke kerkgenootschappen met
de ‘Pioniersgroep Wijdemeren’ op
de Meenthof. Vanuit de Protestante
Gemeente de Graankorrel in
‘s- Graveland en Oecumenische
Streekgemeente in Kortenhoef is dit
initiatief ontstaan.
Graag willen ze een bijdrage leveren aan
een zorgzame samenleving waar ook
ruimte is voor bezinning. Ze worden begeleid vanuit de Landelijke Protestante

Kerk Nederland. De zes leden van de Pioniersgroep hebben wat vooronderzoek
gedaan door te luisteren naar sleutelfiguren in onze dorpen. Het blijkt dat in onze
gemeente veel mensen geïsoleerd raken
van de samenleving. Bijvoorbeeld door
een verlieservaring, van werk, van woonplek, van een dierbare, van gezondheid.
Voor deze mensen willen ze activiteiten opzetten om hen af en toe samen te
brengen en wat te doen, bijv. samen koffie drinken, eten, een wandeling maken
of andere dingen. Omdat deze men-

sen vaak moeilijk te bereiken zijn, willen de pioniers op zaterdag 9 juli in de
Meenthof mensen vragen of zij iemand
kennen en willen meedenken aan welke
activiteiten er behoefte is in ons dorp.
Iedereen is harte welkom voor een kop
koffie in de tent. De Pioniersgroep Wijdemeren bestaat uit drie leden van de
OSG: Freek Visser, Tineke Hafkamp en
Annette Kempers en drie leden van de
Graankorrel: Florence van Rheenen,
Henk de Vries en Elly Verbruggen

Visjes kun je beter niet aaien
horst in de weer. Of ze ooit hun record van
3.5 kg. vis uit 2012 zullen halen, is twijfelachtig.
Om half elf wordt het kampioenschap afgefloten. In het warme café bedankt Stefan van
Houten niet alleen de deelnemers (een record), maar ook jachtopziener Jan Buitendijk
die de vergunning verleende, de ijsclub voor
hun accommodatie en sponsor Raven Hengelsport. Die inderdaad weer zorgde voor
een overvloedige prijzentafel.
Bij de kinderen werd Danny Schouten eerste
met 25 vissen, gevolgd door Fin Arendse en
Fabienne Schouten. Alle 17 kinderen vingen
samen 109 vissen. Bij de volwassenen won
Stephan Stalenhoef met 4,2 kg (3 brasems
en 13 visjes), tweede werd Piet van Zanten
met zijn brasem en één visje. En Gerard Galesloot won de bronzen plak.
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Schouten Groen B.V.
H o v e n i e r s b e d r i j f
ontwerp, aanleg, onderhoud, schuttingen, (sier)bestrating,
polyester, plantenbakken, vlonders, vijvers, waterpartijen
Loodijk 9, 1243 JA ‘s-Graveland • Tel.: 035 - 656 00 61 • Fax: 035 - 656 18 80
www.schoutengroen.nl • E-mail: hoveniers@schoutengroen.nl

aannemersbedrijf

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

• 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

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN

BADKAMER
KLEINE

SIERHEKWERK
Krabbescheer 18
1241 VD Kortenhoef

VERBOUWINGEN

SIERBESTRATING
Tel.: 035 - 6563908
06 - 51035005

Column
Joop en de Dobber
Kortenhoever Joop Glijn
volgt de ontwikkelingen
rond de Dobber van dag tot
dag. Hieronder ventileert
hij zijn persoonlijke mening
over de teloorgang van het
dorpshuis. Vandaag deel 2.
In mijn column van vorige
week stond in kort bestek niet
alleen de sloop van het eerste
dorpshuis de Dobber centraal,
maar vervolgens ook de teloorgang van het huidige dorpshuis.
Ik kan niet genoeg benadrukken dat de bouw van het eerste
dorpshuis mogelijk werd gemaakt, doordat er uit de dorpsgemeenschap van de voormalige gemeente ’s-Graveland een
bedrag van 100.000 gulden
op tafel kwam. In die tijd een
enorm bedrag. Die onmisbare
bijdrage ging symbolisch ook
over naar de bouw van het 2e
dorpshuis, dat geopend werd
op 1 september 1997. Hierdoor
kreeg het dorpshuis in Kortenhoef een bijzondere status. Bij
de teloorgang ervan, heeft de
gemeentepolitiek een cruciale rol gespeeld, doordat er niet
werd ingegrepen toen het met
de exploitatie langzaam maar
zeker bergafwaarts ging.
Met als absoluut dieptepunt
de één dag voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010
gesloten overeenkomst met
Pejolam BV, de franchiseondernemers van de vestiging
van AH in winkelcentrum de

Meenthof in Kortenhoef. Daarmee kon het exploitatietekort,
opgelopen tot 22.000 euro, uit
de boeken. Die overeenkomst
luidde na jaren van gesteggel het definitieve einde in
van een waardevolle gemeenschapsvoorziening zoals een
dorpshuis bij uitstek is. In die
overeenkomst kreeg Pejolam
BV, toestemming om al voor
de eventuele aankoop reeds
een aantal belangrijke onderdelen van de Dobber te mogen
slopen. Ik ben in het bezit van
een opgave van extra kostbare
voorzieningen die bij de bouw
van het dorpshuis zijn aangebracht. Gezien de beperkte
plaatsruimte, noem ik er een
aantal: Boven het plafond van
de grote zaal is er een geluidsarme installatie aangebracht
t.b.v. luchtverversing. Boven
het plafond van de foyer zijn
enkele terugwin warmte-installaties geplaatst. Het plafond
in de grote zaal is akoestisch
uitgevoerd. In alle ruimten is er
een geluidsinstallatie geplaatst.
Het dorpshuis is geluidsarm
gebouwd, ter voorkoming van
geluidsoverlast, zowel naar
buiten- als naar binnen. Er
zijn twee elektra-aansluitingen
aangebracht om TV-opnamen
mogelijk te maken. Daarmee
was het eerste dorpshuis heel
succesvol. De grote zaal is
bovendien voorzien van een
fraaie, inschuifbare tribune met
145 (!) zitplaatsen en d.m.v. afsluitbare panelen kan deze zaal
worden onderverdeeld in klei-

nere vergaderruimten. Met het
nu beoogde plan voor een minitheater met slechts 50 stoelen, steekt dit aantal schril af
tegen de 145 fraaie zitplaatsen
in het nu nog bestaande dorpshuis. Ik verwacht niet dat wij
deze voorzieningen in het minitheater zullen terugvinden.
Wordt vervolgd.

Kort nieuws
Kom gezellig bridgen op donderdagavond om 19.30 uur bij
Bridgeclub Wijdemeren; locatie Veenstaete, K’hoef. Inl.:
035-6561131.
Klusjesteam Wijdemeren, voor
ouderen en hulpbehoevenden.
Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’sGraveland/Loosdrecht: 0356561860. A’veen/Nederhorst:
035-6563001. Ook extra klussers gezocht!
Behoefte aan een regelmatig
bezoekje, een wandelingetje?
Humanitas biedt ‘vriendschappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@
humanitas.nl of 035-6286093.
Verenigingen kunnen hun activiteiten vast laten zetten in de
activiteitenagenda. Zendt uw
activiteit met datum en plaats
naar redactie@dunnebier.nl
In de vacaturebank van Versa
Vrijwilligerscentrale zijn veel
leuke vacatures te vinden. Info
www.versavrijwilligerscentrale.nl
Wilt u bridgen op maandagavond? Voor info bel 0620514045 Bridgeclub ‘La Porta
Salute’.
Alle dagen van 10.00-12.00 uur
en van 14.00-16.00 uur jeu de
boules bij de Oude School in
Kortenhoef. Reserveren: 0356561010.
Elke dinsdag van 13.30-16.30
uur: Koersballen in de Bergplaats in NdB. Info: Bep Tinneveld, 0294-253906.
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Historie
De laatste maanden van een gemeente (dl.1)

DOOR: RUUD VERKAIK

NEDERHORST DEN BERG- Ruud
Verkaik kijkt terug op een film over
de laatste maanden van Nederhorst
den Berg als zelfstandige gemeente.
Vandaag deel 1.
Het is al weer 15 jaar geleden dat Jan
Baar en Willem van der Pol een film
maakten van de laatste maanden van
Nederhorst den Berg als zelfstandige
gemeente. De opzet komt een beetje
overeen met de film uit 1965. Ook nu
worden de scholen bezocht, alleen waren er toen weinig of geen activiteiten,
het Overmeerse feest en Koninginnedag dan hield het wel zo’n beetje op.
De film, ingesproken door Dieuwertje
Blok, toont ons keur van activiteiten
die er in die periode in het dorp plaats
vinden.
Via de Meidoorlaan waar de Meidoornhof in aanbouw is, belanden we
in de kantine van de sportclub aan de
Vreelandseweg waar we getuige zijn
van een discussie van enkele in nevel
gehulde sigaren rokende leden (dat
kon toen nog of eigenlijk ook al niet
meer). Schoenmaker Kroon was en is

nog steeds de laatste winkel in Overmeer, de voormalige handwasserij op
de hoek van de Randweg – Meerlaan
het ‘Veenhuisje’ staat er nog in volle
glorie. Op een mooie zomerse dag zijn
we getuige van de Ronde van Overmeer een sportief gebeuren voor jong
en oud met verslaggeving van Cees
Stalenhoef. Richting het dorp passeren
we transportbedrijf Van Zomeren, in
2007 worden hier de woningen van het
‘Kasteelhof’ opgeleverd. Ook brengen
ze een bezoek aan het Spieghelhuijs
(ze hielden wel van een biertje). Op dat
moment vindt er een informatieavond
plaats over het gedeeltelijk open graven
van de Reevaart. De Rabobank aan de
Voorstraat is nog in gebruik als bank,
als klant kun je er nog terecht (nu sta
je buiten geld te pinnen). De Brugstraat is nog een levendige straat met
de fietsenmaker, drogisterij Elysa en de
Retourette waar we alle verpakkingen
kwijt kunnen. Ook brengen de heren
een bezoekje aan het politiebureau en
worden ontvangen door de wijkagent.
Het zou niet zolang meer duren of ook
hier gaan de deuren net als bij de bank
definitief dicht.
Paradijs
Op
Koninginnedag
speelt de harmonie
Crescendo voor het
gemeentehuis aan de
Voorstraat en wordt
onze
burgemeester
Goudberg door voor-

zitter Martin Wewer van de Oranjevereniging benoemd tot erelid. Via de
nog groene kade aan het einde van de
Slotlaan bij Overmeer (later wordt het
een schelpenpad, nu is dat ook weer
verbeterd) komen ze aan bij camping
de Vechtoever en passeren ze op het
grote Eiland de restanten van wat eens
wasserij ‘De Overhoek’ was. Verder op
aan de Dammerweg vindt de nieuwbouw plaats van wasserij Lamme, toen
nog gevestigd aan de Vaartweg. Een
rondvaart over de Spiegel- en Blijkpolder met als hoogtepunt de doorgang
door het ‘Paradijs’ stond ook op het
programma. De prestaties van de verschillende sportverenigingen worden
ook op de film vast gelegd, even als het
jaarlijks terugkerende Zomerspektakel
met een grote feesttent bij de sporthal
en een heus Ajax-dorp voor de jeugd

met op zondag als hoogtepunt de triathlon. In de week van 9 t/m 13 juli worden er opnames gemaakt van het in dat
jaar tien jaar bestaande Kinder Vakantie Werk, waar voorzitter Tineke van ’t
Klooster en haar vrijwilligers (wel zo’n
stuk of twintig) een week lang de kinderen in verschillende leeftijdsgroepen
elke dag wat anders laten beleven, met
als klap op de vuurpijl de Playbackshow gepresenteerd door Willie Das
met achter de knoppen Bert Schouten.
Op een dinsdagavond zijn ze te gast
bij de vrijwillige brandweer. Vanuit de
kazerne aan de Dammerweg (staat inmiddels ook al heel wat jaren leeg) rukt
de brandweer uit voor een oefening bij
wasserij Best aan de Machineweg in de
Horstermeerpolder, het loopt gelukkig
goed af.
Volgende week het vervolg.

Martin van den Broeck 2e keer winnaar Publieksprijs

Place du Tertre boft met mooi weer
KORTENHOEF- Met af en toe een
paar spatjes, een lekker zonnetje
en een fris windje was het alleszins
de moeite waard om een bezoek te
brengen aan het jaarlijkse Place du
Tertre. Uit 347 briefjes van bezoekers werd een schilderij van Martin
van den Broeck voor de 2e keer op rij
gekozen voor de Publieksprijs.
Blijkbaar spreken de onderwerpkeuze,
herkenbare landschappen en fraaie
plekjes in de omgeving, en de bijna fotografische stijl van de Kortenhoever
heel veel mensen aan. En het moet gezegd, Martin wordt steeds beter. Waarschijnlijk heeft een jaar lang gratis les
van kunstenares Ingrid Jansen daar
ook aan bijgedragen. Op een gedeelde
2e plaats eindigden drie vrouwen: Carien Bleumers, Yvette Bottema en Marylene van Dam.
Ingrid Jansen, initiatiefnemer met haar

atelier Art to Join, was verrukt over
het verloop van de open dag van haar
kunstbedrijf. “Wat hebben we geboft”
zei ze terecht. Honderden bezoekers
slenterden langs de kramen van haar
cursisten waar veel te zien was. Een
vage blik op de Sacré Coeur, een beschilderd dienblad, met precisie uitgebeelde vogeltjes, knotwilgen van Klaas,
skûtsjes van Luc Hettelder, grote tulpen
van Nathalie, de Utrechtse Dom in
een waterplas weerspiegeld, een grote
felgekleurde koeienkop en een vuurtoren die haast verdwijnt in de witte
schuimkoppen. Rijp en groen, fijnzinnig en grof, mooi en lelijk, het was er
allemaal. De overbodige kitsch à 20
euro van de St. Kunstbezit ’s-Graveland
was binnen de kortste keren verkocht,
maar de zeer betaalbare en herkenbare
tafereeltjes van Koos Voorn gingen
niet snel van de hand. De Franse sfeer
werd opgewekt door een caravan in

een campingsetting, de wijntjes en de
kaasjes, uitgeserveerd door vrijwilligers
in typisch nep- Franse klederdracht en
uiteraard door de afwisselende muziek
van Cees Pameier, Jean-Pierre Nossereau, Ramon Andriessen, Issabelle van
Groningen en anderen. Muziek is ook
een inspiratiebron
voor Ingrid. Tijdens
een
opzwepend
muzikaal intermezzo op klanken van
Django Reinhardt
maakte de schilderes in 20 minuten
een groot schilderij.
In een avondzon
met roodgele tinten
zie je een brug met
de lichten van auto’s
en de Eiffeltoren
op de achtergrond.
Heel knap gedaan!

In haar slotwoord liet Ingrid Jansen een bestaan van 30 jaar kunst in deze omgeving
de revue passeren. Ze benoemde Sita van
de Koppel tot erelid, omdat zij vanaf het
prille begin alles heeft meegemaakt.
Ingrid schildert op muziek
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Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

"Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste vrijwillige chauffeur"
U gaat een of meer keer per week met een deelnemer vanuit
Nederhorst den Berg naar onze locatie voor dagbesteding.
U brengt de deelnemer(s) rond 10 uur, blijft voor koffie op
de locatie en haalt rond 16 uur de deelnemer(s) weer op.
U bent onderweg steun en toeverlaat voor de deelnemer, u rijdt
met uw eigen auto en ontvangt een vergoeding voor uw kosten.
Regelmatig maken wij uitstapjes waarbij u als begeleider en
chauffeur welkom bent
Is uw interesse gewekt?
Neem contact op met Niek Visscher, 0348-342123 of 06-13061302

Woensdag  juli 

KAN Nieuws
juli
Door: Willeke Veens – van der Wal & Wil van Erp
Vormsel
Op 27 mei jl. hebben de vormelingen van onze
KAN- parochies hun Heilig Vormsel ontvangen
van monseigneur Van Burgsteden in de Heilig
Hartkerk te Hilversum. Het was een mooie viering die muzikaal opgeluisterd werd door het
koor Golden Voices. De bouwstenen die de vormelingen in de voorbereidng naar het Vormsel
hebben gemaakt, vormden samen met de bouwstenen van de vormelingen van de Hilversumse
parochies een poort van barmhartigheid.
Op 11 juni was er voor de vormelingen van
KAN-Emmaus een terugkomviering in de OLV
Hemelvaartkerk te Nederhorst den Berg. Voorafgaand aan de viering was er een gezamenlijke
maaltijd. Na deze laatste mijlpaal worden de
vormelingen uitgenodigd om zich aan te sluiten
bij Rock Solid, een programma speciaal gericht
op katholieke jongeren tussen de 12 en 16 jaar.
Antoniusfeest
De opbouw van dit Kortenhoefse parochiefeest
geschiedde ook dit jaar volgens een beproefde
formule. Op donderdagavond vlogen de kaarten
over tafel tijdens het zogenaamde ‘Antonius jassen’. Op zaterdag waren alle vrijwilligers genodigd voor een gezamenlijke maaltijd als dank
voor de ruimhartige inzet ten behoeve van het
wel en wee van onze parochie. Dit samenzijn
wordt traditiegetrouw aangegrepen om enkele
vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Dit jaar
waren Cees Gieskens, Ed Wolters, Sandra Nypels en Henny van Kesteren aan de beurt. De
sfeer bereikte die avond een hoogtepunt tijdens het optreden van het illustere duo Bennie
& Ronnie. Fraai uitgedost trakteerde dit stel de
aanwezigen op talrijke meezingers waar driftig
op werd ingehaakt.
De zondag begon traditiegetrouw met een
plechtige Eucharistieviering met pastoor Jules
Dresmé en diaken Wim Balk als voorgangers.
Na afloop kon het feest beginnen met koffie
en dik besmeerde plakken Antoniusbrood. Natuurlijk draaide ook dit jaar het rad van fortuin
weer volop dankzij de vele fraaie prijzen die beschikbaar waren gesteld door Joop Welle. In de
tuin waren de kinderen actief. Naast een groot

Vormselviering in mei in Antoniuskerk
springkussen was er voor hen een spelletjes
parcours uitgezet waar gretig gebruik van werd
gemaakt.
Mini-kerkenveiling
Dit jaar werd er op zondagmiddag een minikerkenveiling gehouden. De opbrengst van deze
veiling was bestemd voor ‘pelgrims jong en oud’.
Met de jonge pelgrims werden de jongeren bedoeld die deze zomer naar de Wereld Jongeren
Dagen in het Poolse Krakau zullen gaan. De jongeren uit onze regio zijn al geruime tijd bezig met
het houden van allerlei acties, zoals de verkoop
van wijn en noveenkaarsen en het organiseren
van het zogenaamde Pools restaurant. Dit alles
om wat geld te verdienen voor het financieren
van de reissom. Ook op het Antoniusfeest stond
een aantal jongeren met een WJD- kraam waar
wijn en noveenkaarsen gekocht konden worden.
De WJD-pelgrims hebben de opbrengst van
de mini-kerkenveiling gedeeld met de minder
jonge pelgrims die ieder jaar naar Lourdes gaan.
Jaarlijks worden er door de VNB (Vereniging
Nederlandse Bedevaarten) vele pelgrimages
naar Lourdes georganiseerd. Corrie Versteeg is
al jaren de VNB- contactpersoon in onze regio.
Aan haar viel de eer te beurt om de laatste kavel – een VNB rugtas gevuld met Franse streekproducten – te veilen. Met vereende krachten en
onder veel gelach werd het prachtige bedrag van
€ 3.000 als resultaat gerealiseerd. U kunt erop
rekenen dat dit geld een goede bestemming zal
krijgen.

Peuter- en kleuterbootcamp
Een uur lang samen in de buitenlucht de kinderen op en top vermaken, dat is het idee van
de peuter- en kleuterbootcamp. Tijdens de lessen, die worden gegeven in de zomer, zal samen
sporten met je kind centraal staan. Onder begeleiding van twee oefentherapeuten wordt er
aandacht besteed aan plezier, motorische vaardigheden, conditie, kracht en de sociale band
die je met je kind hebt. Ideaal voor de ouders
die weinig tijd hebben om veel te sporten, jullie
worden uitgedaagd om mee te doen.
De kleintjes, die welkom zijn vanaf 2 jaar, worden vooral gestimuleerd om lekker te bewegen.
Van balspellen, naar klauteren, van springen
naar rollen, noem maar op. Alle remmen gaan
los in het bos bij ’s -Graveland!

Voor meer informatie en aanmelden kunt u
mailen naar: s.renkema@planet.nl/zorgvoorbewegen.com
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Muziek
Tweede keer Wonderfeel in ‘s-Graveland
’s-GRAVELAND - Van vrijdag 22 t/m
zondag 24 juli heeft op landgoed
Schaep en Burgh in ’s-Graveland bij
Hilversum de tweede editie plaats
van Wonderfeel. Op het classical music festival kan jong en oud hartje zomer, midden in de natuur genieten
van zo’n honderd concerten van 250
topmusici, documentaires, lezingen,
een kinderprogramma, heerlijk eten
en drinken en meer. Het hele programma staat op de website www.
wonderfeel.nl.
Na een bijzonder succesvolle eerste
editie keert Wonderfeel, het grootste
buitenfestival voor klassieke muziek,
deze zomer terug. Het niveau is hoog,
het aanbod divers. Met zes podia en
zo’n honderd optredens van 250 topmusici beslaat het festival het volledige
spectrum aan klassieke muziek. De
programmering is in handen van zes
dynamische muziekverkenners, die elk
een eigen podium hebben. Met thema’s

zoals Weeshuis van de Hits, Ongehoord
en Whitelabel presenteren zij authentieke genres en kruisbestuivingen. Vertrouwd, hip en grensverleggend.
Programma
Er zijn optredens van onder meer Cappella Amsterdam, Remy van Kesteren,
Quatuor Zaïde, Musica Temprana,
Rosanne van Sandwijk, Spark, New
Cool Collective, Fuse, Abdel Rahman
El Bacha, Project Wildeman, Ensemble Klang en De Meezingbende bij het
kampvuur. Nieuw is het eigen Wonderfeel Festival Orchestra o.l.v. Johannes
Leertouwer met de Vierde Symfonie
van Mendelssohn, het Pianoconcert
met de veertienjarige Aidan Mikdad en
het Vioolconcert met soliste Rosanne
Philippens.
Op het driedaagse festival is echter nog
veel meer te beleven. Zo draaien er muziekdocumentaires en zijn er lezingen
van columnisten en jonge wetenschappers. Voor kinderen is Wonderfeel

gratis toegankelijk. Voor
hen zijn er – naast enkele
kindervoorstellingen – diverse speelse activiteiten
op het gebied van natuur
en muziek, zoals uilenbalken pluizen, waterbeestjes
zoeken, knutselen aan een
reuzenknikkerbaan en zelf
instrumenten maken.
Passe-partout
Bezoekers kiezen uit een
dagkaart of een passe-partout en hebben toegang tot
alle podia. Zo kunnen ze
een eigen festivalroute uitstippelen met
diverse stijlen, bezettingen en sferen.
Rollende keukens verzorgen snacks en
maaltijden van topkwaliteit. Overnachten kan op de camping bij het festivalterrein of bij diverse hotels en B&B’s in
de buurt.
Wonderfeel wordt georganiseerd in samenwerking met Natuurmonumenten.

Daarom is de natuur een vanzelfsprekend
thema, zowel in de randprogrammering als
in de organisatie. Stroomvoorzieningen en
horeca zijn zo duurzaam mogelijk: ecologisch, biologisch afbreekbaar, hergebruikt,
led en hybride.
WoNDeRFeeL – Schaep en Burgh,
Noordeinde 60, ’s-Graveland
www.wonderfeel.nl, Facebook, Twitter

Leerlingen Warinschool op reis
Wekenlang zijn de leerlingen van de
Warinschool bezig geweest om hun
reis voor te bereiden. Beter gezegd:
hun aandeel in het project reizen. Op
allerlei manieren hebben ze hun presentaties aan hun ouders en grootouders getoond.

Wat moet je allemaal doen voordat je
op reis met het vliegtuig gaat? De kleuters lieten dat op een beeldende manier
zien. Ze werkten als medewerkers van
een reisbureau. Voordat de reizigers
het vliegtuig in konden, moest er nog
van alles gebeuren: je koffer afgeven,
paspoortcontrole, door de scanner, je
boardingpass laten zien en dan pas het
vliegtuig in.
De kinderen van groep 3-4 maakten reclame voor hun favoriete vakantieland.
Ze hadden informatie en foto’s verzameld. Met elkaar overtuigden ze de
toehoorders om naar het land van hun
keuze te gaan.
Bagageafhandeling op het vliegveld

Reizen is van alle tijden. Zo waren de
Feniciërs de eerste ontdekkingsreizigers. Mogelijk waren ze eerder in Amerika dan de Vikingen en Columbus.
Ilona, Summer, Dominique en Sterre
vertelden veel over de Feniciërs en hun
cultuur. Zo gaven zij het thema meer
diepgang dan alleen de reis zelf. Voordat de mens naar de maan reisden,
moest er ook veel gedaan worden. Jord,
Youri, Kim en Tessa schetsten het beeld
van het hondje Laika tot Neil Armstrong, de mens die als eerste voet op de
maan zette.
Reizen kunnen in een drama eindigen,
zo lieten Nick, Sanne en Dominique
ons weten. Zij deden als journaalreporters verslag van de reis van de Titanic.

Bergse Janneke ontving certificaat Leren
60 gemotiveerde scholieren van
groep 5 t/m 8 ontvingen een certificaat als afsluiting van de lessenserie
Leren Programmeren. De lessenserie is ontwikkeld door Alberdingk
Thijm Scholen, waar 18 basisscholen
en 6 vo-scholen bij zijn aangesloten.
Naast een algemene kennismaking
over programmeren, hebben de leerlingen dit schooljaar aan een game,
een website en een programmeertaal
gewerkt. Lieve van groep 6 van basisschool de Binkchorst - St. Jan: “Ik vond
alles heel leuk, ik hoop dat ik volgend

jaar weer mee mag doen.”
Na ontvangst van de certificaten konden de leerlingen hun werk laten zien
aan ouders, opa’s en oma’s en andere
belangstellenden. Lieve en Janneke van
groep 6 van resp. de Binckhorst – St.
Jan (Laren) en de Jozefschool (Nederhorst den Berg) hebben een opdracht
geschreven voor de Pro-Bot, een gele
auto die tijdens het rijden lijnen kan
trekken.
Initiatiefnemer Herman Rigter, directeur ICT bij ATS: ?“Je leert heel gestructureerd te denken en het is heel
leerzaam om samen met een groep iets

Nienke en Daphne maakten een reis door
de tijd: van de prehistorie tot heden. Het was
een levendig uurtje, waarin de volwassenen
veel over reizen leerden.

Janneke demonstreert de Pro-Bot

Westernfeest De Eekhoorn

op te lossen. Het is ook heel leuk om te
zien dat meisjes net zo enthousiast zijn
als de jongens.”

Zaterdag 9 juli is niet alleen speeltuin
‘De Eekhoorn’, maar heel Kortenhoef
het decor van een echt westernfeest.
Kom verkleed als cowboy, cowgirl of
indiaan naar de speeltuin en waan je in
de wondere wereld van het wilde westen. Om 11.00 uur opent de zijn hekken
voor een groots zomerfeest, compleet
met versnaperingen, leuke uitdagende
(water) activiteiten en…. Iets met een
paard en wagen buiten de hekken van
de speeltuin!
Speeltuin De Eenhoorn
Elbert Mooijlaan 31a, Kortenhoef
leden: gratis; niet leden: €2,50.
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Sport
Clubkampioenschappen 2016
Een spannend weekend bij de rijvereniging Nederhorst den Berg op
de Manege Laanhoeve. Wie zouden
de clubkampioenen worden van dit
jaar?
Na diverse selectiewedstrijden in de
loop van het seizoen kwamen de best
geplaatsten in actie tijdens de springwedstrijden op donderdag 30 juni en
de dressuurwedstrijden op vrijdag 1
juli. Een uitgebreid uitslag vindt u binnenkort op de facebookpagina van de
vereniging.
Juryleden Marco Grotendorst en
Gerrit Bergman zagen op donderdag
21 combinaties van start gaan in de
diverse categorieën. Na spannende
wedstrijden, gevolgd door diverse barrages, kwamen de volgende uitslagen
tot stand: Klasse I : Junioren:1: Esther
Hooijmeijer op Tyrano; Klasse I: Senioren:1: Doris Scheel op Alcher:
Klasse II: 1: Muriël Veldhuijzen op
Nuts; Klasse III: 1: Kaylee de Rooij op
Diva. Een tweetal ruiters kwam ongelukkig ten val, maar gelukkig met geen

al te zware gevolgen.
Dressuur
Vrijdag startten 35 deelnemers in de
dressuur. De jury werd gevormd door
Annemarie Riechelmann en schrijfster Brigitte van Kempen. Zij kwamen
tot de volgende uitslagen: In de klasse
N1: 1: Isa Springer op No Name.
In de klasse N2: 1: Rosa Stuur op
Nador; Klasse B: Manege paarden/
pony’s: 1: Chassity v.d. Broek op Resi;
Klasse B: Eigen paarden/pony’s: 1:
Lotte Giezen op Coleman; Klasse L1:
Manegepaarden/pony’s:
1: Rocha Waals op Tyrona; Klasse L1:
Eigen paarden/pony’s: 1: Cynthia Koridon op Jos; Klasse L2; M1 en Z: 1:
Suzanne Lafeber op Vitalis.
Mounted Games
Zaterdag 2 juli werd er gestart met
wedstrijden voor de jongere of beginnende ruiters met de bekende
Mounted Games. Hier gaat het om behendigheid en snelheid en slimheid.
Zowel op als óver het paard of pony.

DOOR: CEES STALENHOEF

Men streed in groepsverband: hier werd de
groep Groen eerste
(Spiek, Damian, Laurence, Tijl en Daniël). Tijdens de prijsuitreiking
maakte Marieke van
Schaik ook de winnaar
bekend van de ‘Pony /
Paard van het Jaar’. Het Foto: Gerrit Bergman
werd met een niet al te
grote voorsprong: Verena. De beslis- 81-jarige vrijwilliger P. Hagen.
sende stem was uitgebracht door Bibi Na een buitje aan het begin, waardoor
Griffioen, die hiervoor een leuke prijs de start een kwartiertje later was, was het
kreeg.
weer tijdens de cross prima. De B-cross
werd gewonnen door: Rosalie de Mol op
Cross
Vitalis; de A-cross door: Muriël VeldhuijHet wedstrijdgedeelte werd afgesloten zen op Nuts. Bij de prijsuitreiking reikten
met de Cross. Altijd een heel span- voorzitter Marco Grotendorst en wednend gedeelte van de clubkampi- strijdsecretaris Rina van Kuik de prijzen
oenschappen, met veel enthousiaste uit. Grotendorst dankte iedereen, in het
supporters langs het parcours op het bijzonder Rina van Kuik voor haar werkbuitenterrein. Door het slechte weer zaamheden als wedstrijdsecretaris. Ook
van de laatste tijd was het parcours dank aan de diverse sponsors die met aleen beetje aangepast. Zeer bijzonder lerlei prijzen het feest compleet maakten.
was de hindernis met het hoefijzer, die Met een gezellige barbecue werd het sucwas opgebouwd door de inmiddels cesvolle seizoen 2015 – 2016 gesloten.

Cris Baars Ned. kampioen turnen
Opa Sach Jansen straalde van oor tot
oor toen kleinzoon Cris op overtuigende wijze Nederlands kampioen
turnen was geworden. Wellicht een
opvolger van Epke Zonderland?
Als je Cris ziet bewegen in huis, dan
val je van de ene in de andere verbazing. Loopt op zijn handen door de
keuken, maakt even een spagaat of
split op de eiken parketvloer en drukt
zich zomaar 20 cm. omhoog vanuit zit.
Het lijkt wel of de 11-jarige zoon van
Marco Baars en Jolanda Baars-Jansen
niet alleen van elastiek is, maar ook
stalen spieren heeft. “Al toen hij 2 jaar
was, klom- ie op klimrekken alsof het
niks voorstelde” vertelt zijn moeder.
“Ik ben vanaf mijn vierde lid van allerlei gymclubs”zegt Cris. Via de be-

kende turnvereniging Keizer Otto in
Naarden kwam Cris terecht bij Turnz
in Amsterdam. “Ik ben wel gevraagd”
zegt Cris “anders was ik er misschien
nooit gekomen.” Bij deze club is men
gespecialiseerd in de begeleiding naar
een hoger niveau. In sporthal Ookmeer staan betere toestellen, maar
vooral de trainers maken het verschil.
“Ik krijg twee keer per week training
van Alexander, die komt uit Rusland
en twee keer per week van Mark Butter. Misschien ken je ‘m wel van Holland Got Talent” hoopt Cris. Vier pittige trainingen van 2,5 uur per week,
op maandag, dinsdag en donderdag
na school en op zaterdagochtend.
Voor Cris geen enkel probleem, vertelt de superfitte pre-puber. Voor zijn
ouders en opa Sach die beurtelings rij-

den, een behoorlijke opoffering. Naast
de hoge kosten om lid te kunnen zijn
van Turnz. “Zie het als een investering
in de toekomst” zegt Sach Jansen die
zijn bewondering voor de prestaties
van zijn kleinzoon niet onder stoelen
of banken steekt.
Tijdens de finale in Alphen aan de
Rijn stond Cris pas na twee toestellen op kop. Maar vanaf dat moment
was zijn positie in de 2e divisie voor
10-12-jarigen onaantastbaar. Hij werd
Nederlands kampioen Meerkamp met
brug, rekstok, paard (voltige), springbok (pegasus), ringen en vloer. Op de
vloer ook nog eens individueel kampioen en op de brug tweede. Vandaar
de drie medailles. In totaal behaalde
hij 106,55 van de 120 punten. Volgend
jaar stijgt hij naar niveau 7 (1e divisie).

Tien van Rood in Ankeveen

Kopij

Dick Bouwman teder naar titel
Hij had zich voorgenomen om even te
gaan biljarten, maar uiteindelijk werd
het een hele lange avond voor Dick
Bouwman. Niet alleen omdat hij reikte
tot de finale èn die won, maar vooral
door de werkelijk ellenlange partijen
van de anderen. Achteraf speelde het
hem misschien wel in de kaart. Terwijl
de anderen ploeterden voor een plek
in een volgende ronde, oefende Dick
op biljart twee rustig zijn patroontjes

in afwachting van een volgende tegenstander. En die gingen er dus een
voor een ‘af ’. In de finale ging een van
de maandwinnaars van dit seizoen ten
onder: Edwin Hilhorst had met name
in de halve finale lang aan het biljart
gestaan om René van Houten uiteindelijk met één punt te verslaan. In de
eindstrijd bracht hij met slechts twee
caramboles te weinig en met, zoals
Dick het zelf verwoordde, teder spel

Ooit hoopt hij mee te doen aan de grote
finale in Ahoy, waar je dan ook je eigen
keuzeoefening mag doen. Dat moet lukken, want het plezier en de motivatie spatten van Cris Baars af.

tikte hij beheerst de benodigde tien
punten bij elkaar. Hierdoor kende de
competitie weer een nieuwe winnaar,
de zesde in zes maanden. Deze week
is het aan een van de ongeveer andere
tien regelmatige deelnemers aan de
competitie om er voor te zorgen dat
er in juli ook weer een nieuwe winnaar komt. Donderdag 7 juli, aanvang
21.30 uur in het Wapen van Ankeveen
gaan ze het proberen, wie nog meer?

Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc
bestand) opsturen voor vrijdag16.00 uur en
voor de weekendactiviteiten is de sluitingstijd: zondag 20.00 uur. Foto’s aanleveren als
JPG bestand, let op de beeldgrootte.
Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl
Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Het Weekblad Wijdemeren van
woensdag 3 augustus (week 31)
zal i.v.m vakantie niet verschijnen!
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Sport
Schaaknieuws ’t Slimme Pionneke
Schoolschaak Wijdemeren is opgegaan in het uitgebreidere concept:
Schaakschool ’t Slimme Pionneke.
Daar zijn diverse redenen voor, de
belangrijkste was dat de naam de
lading niet dekte. Ook is er hard
gewerkt aan een nieuwe website
en wel: http://pkreuning.wix.com/
schaakschool.
Aan de pagina is tevens een facebookpagina gekoppeld zodat kinderen,
ouders en scholen Patrick makkelijk
kunnen bereiken voor vragen en opmerkingen. Het afgelopen jaar hadden
weer de nodige kinderen les en vandaag feliciteert Schaakschool ‘t Slimme
Pionneke de volgende kinderen met
hun eerste of tweede schaakdiploma
van de KNSB.
Opstapje 1: Dean Schouten. Stap 1:
Gijs Pottjegort, Tim Walrave, Fabiënne

Schouten, Luuk Hagoort, Jord Kooijman, Felicia van Houten, Bart de Wilde, Lars Gouwswaard, Casper Denkers,
Robin Jans en Inas Gudinovic. Stap 2:
Noah Herijgers. Helaas zijn er ook een
aantal mensen gezakt, dat kwam onder
andere door toch niet naar het bolletje
kijken, wat betekent dat zwart aan de
beurt is, de vraag niet goed lezen, een
pion achteruit laten slaan of een koning
tegen een andere koning aanzetten
(wat allebei verboden is). Kortom, met
net iets beter kijken, wat langer nadenken en alle vragen nog een tweede keer
doorlopen was het resultaat ongetwijfeld beter geweest. Sommige kinderen
waren al na 10 minuten klaar, waar ze
een uur kregen.
De allerjongsten hadden nog wat
moeite met opstapje 1, van de zomer
maar veel schaken, bijvoorbeeld wanneer je met slecht weer in de tent zit,
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Dan komt dat vast snel
in orde. Want schaken is
vooral oefenen, oefenen
en nog eens oefenen.
Hoe meer je speelt, des
te sneller leer je het en
leer je bepaalde fouten
af.
Competities
De competitie van de
Joseph Lokinschool is
gewonnen door Fabienne Schouten, gevolgd
door Casper Denkers en na een barrage op de derde plaats Bart de Wilde.
Dominique Schouten kreeg de aanmoedigingsprijs, elke week verliest ze,
ze heeft nog veel moeite met het boek,
maar ze blijft het proberen, nog een
jaartje zo doorgaan en dan gaat het
plots wel lukken.

Op de St. Antoniusschool waren de kinderen die al in stap 2 bezig waren duidelijk
de sterkste, Noah Herijgers won, gevolgd
door Rogier Post en Rinse Windsma werd
derde. Roos Kooijman kreeg de aanmoedigingsprijs, vooral omdat ze als enige meisje
tussen al die stoere mannen toch haar best
bleef doen en vol bleef houden tot het eind.

Roeiers op de IJsbaan van Kortenhoef
Verbaasde voorbijgangers zagen
geen mutsen maar korte broeken, geen schaatsen maar roeiboten op de 400 meter baan van de
Kortenhoefse IJsclub.
Tussen de bloeiende waterlelies en
hoog wiegend riet verscheen zaterdag
25 juni een bontgekleurd gezelschap
in C4-roeiboten en wherry’s op weg
naar het eiland waaromheen in de
winter om fel begeerde prijzen wordt
geschaatst. De Hilversumse roeiclub
Cornelis Tromp organiseerde dit jaar
de NAR (Nationale tocht Aangepast
Roeien). Er hadden zich 130 roeiers
met een handicap/beperking uit het
gehele land aangemeld om aan deze
tocht mee te doen. Een groep ging naar
het ‘groene bankje’ aan het Oppad en
de andere groep mocht op de ijsbaan

aanlanden om met het bijzondere gezelschap roeiers uit het gehele land te
lunchen. Het was een feestelijke dag
voor Tromp, dat dit jaar haar 80- jarig
bestaan viert. Ook viert Tromp dit jaar
dat het 15 jaar geleden gestart is met de

mogelijkheid van het roeien voor leden
met een beperking/handicap.
Onderling Genoegen
Dankzij de geweldige medewerking
van Erik Griffioen, Hendrik Jan Bos,

Kees Snapper en Meindert Mur van ijsclub
‘Onderling Genoegen’, konden zij op het eiland koffiedrinken, bijpraten en hun middagboterham oppeuzelen. Enkele dagen
ervoor hadden de ijsmannen in samenwerking met vrijwilligers van Tromp met
vier bosmaaiers het riet gemaaid, steigers
versleept en alles in gereedheid gebracht
om de 18 boten en hun bemanning te ontvangen. Het was een regelrecht succes. De
weergoden glimlachten vriendelijk vanachter witte wolkjes en hielden de regen tot
na de lunch bij zich. In de stralende zon of
onder een verkoelende tent hebben de roeiers, die vanuit het hele land naar Hilversum
waren afgereisd, kunnen genieten van de
prachtige natuur in Kortenhoef.
Heel veel dank namens Tromp, want dankzij de inzet van de IJsbaan zullen alle deelnemers 25 juni 2016 in hun hart en herinnering meenemen als een buitengewoon
geslaagd evenement.

Pv De Plassenjagers

Enorme pechdag Henny Neef
Het jonge- duivenseizoen ging deze
zaterdag van start. Voor een aantal
liefhebbers het leukste onderdeel
van de duivensport. Voor een aantal
liefhebbers ging het begin van dit
seizoen aan hun neus voorbij omdat
hun jongen met enorme gezondheidsproblemen kampten.
Door:

Hans Nielen

Ook nu had de lossingcommissie grote
moeite om een geschikte tijd te vinden
om de duiven te lossen. Om 11.15 uur
konden de manden open voor hun eerste echte wedvlucht vanuit Minderhout.

De eerste duiven arriveerden bij de herintreder Henny Neef die door zijn partner Jan weer besmet geraakt is met het
duivenvirus. Hij bewees dat hij na 20
jaar geen duiven te hebben verzorgd het
nog niet verleerd was. Helaas sloeg later
op de dag het noodlot toe. Op de club
bleek zijn klok niets meer te doen. De
tijden van de duiven waren verdwenen
en de klok deed niets meer. Helaas ging
zo een geweldige uitslag met plaats 1, 2,
3, 5 in rook op. Tweede liefhebber was
Rob van den Hoek die nu theoretisch de
overwinning in zijn schoot geworpen
kreeg. De ouden vlogen nog een vlucht
vanuit Melun. Op het moment dat de

duiven thuis moesten komen, regende
het enorm in Hilversum. Steven van
Breemen was even binnen gaan staan
om te schuilen. Toen zijn eerste duif arriveerde op 12.20 uur dacht hij laat te
zitten. Raymond Moleveld is 2 weken
geleden overgeschakeld op een ander
voersysteem en dit lijkt zijn vruchten af
te werpen. Wekelijks komen zijn duiven
beter af, nu op plaats 3, 4, 5. Peter Ham
vinden we deze week op plaats 6, 8, 14,
20. En kersverse vader Gert-Jan heeft
het waarschijnlijk te druk met de kleine,
waardoor zijn duiven wat minder gaan
presteren, want met plaats 18 was hij
niet echt tevreden.

Nieuws Club 4711
Uitslag zomercompetitie biljarten
Dinsdag 28 juni: D.
Giavarra-W. Clements
0-2, M. Zieleman-B.
Worp 2-0
Zaterdag 2 juli: M. v.d. Velden (16 pt), M.
Verlaan (12 pt.), T. Bos (10 pt.), B. Worp
(10 pt.), M. Zieleman (10 pt.), J. Vrijburg
(8 pt.), J. van Greuningen (4 pt.), J. van
Wijnen (2 pt.)
Programma Club 4711
Zaterdag 9 juli 16.00 uur: maandtoernooi
koppelklaverjassen, maandag 11 juli 19.30
uur: zomercompetitie biljarten
Algemene openingstijden Club 4711
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30
uur.
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Be Happy & Healthy
To do en checklists
Barbara Schriek (26) leeft volgens
een positieve healthy lifestyle. In
deze rubriek schijnt zij haar licht over
geluk, positiviteit en een gezonde levensstijl door middel van recensies,
workouts, recepten en quotes in de
hoop de lezer achter te laten met een
glimlach of een positieve kijk op de
wereld. Ze studeerde journalistiek,
deed een cursus Personal Nutrition
en Positieve Psychologie.
Ik ben echt zo iemand die iedere dag
een lijstje maakt: wat moet ik vandaag
doen. Daarnaast ligt er standaard een
lijstje op tafel: wat moet ik in korte tijd
doen. Dat vind ik zelf heel handig en zo
vergeet ik vrijwel niets. Ook maak ik altijd checklists als we ergens heengaan.
Zo ging ik dit weekend even kamperen
in Drenthe om alvast te kijken waar ik
mijn yogaretreat organiseer. De hele
auto zat vol met yogamatten, maar er
moest natuurlijk nog heel veel mee.
Een checklist kan helpen om een gestroomlijnder leven te hebben. Zo heb
ik er standaard een klaarliggen als we
op vakantie gaan. Dat voorkomt een
hele hoop stress en ik hoef niet ieder
jaar over hetzelfde na te denken. Inpakken zo kost minder tijd. Check alles

op je checklist en je kunt gaan. Je kunt
zelfs een checklist hebben voor iedere
keer als je je huis uitgaat (verwarming
uit, gas uitdraaien, alarm aan etc). Dit
zal voor iedereen anders zijn. Dus eigenlijk is het ook een klein stukje van
je karakter op papier.
Voor mij geeft het ook altijd een heerlijk gevoel (vooral bij mijn dag- en
weeklijsten) om er een vinkje achter
te zetten. Het is klaar, af. Dat geeft me
weer moed om door te gaan met de
volgende klus.
Deze checklisten zijn ook handig te gebruiken in en rond het huis door een
huishoudchecklist. Zo weet iedereen
wat er gedaan moet worden. Je kunt er
dan zelfs namen achter schrijven om te
zorgen dat iedereen dezelfde tijd er aan
besteedt.
Op nl.checklist.com vind je heel veel
standaard checklists, super handig. Je
kunt het altijd aanvullen met jouw eigen speciale trekjes. Al met al zorgen
deze checklists dat je minder hoeft na
te denken en je dus meer tijd kunt besteden aan zaken die ook belangrijk
zijn. Je zult je ook minder zorgen maken.
Houd je van tuinieren? Maak een zaaien oogstchecklist die meegaat met

Wijdemeren in Beeld

Kort nieuws
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Op donderdagmiddag is er elke week een ouderensoos in De Bergplaats van 13.30-16.30 uur.
Info en aanmelden: Th. Stalenhoef, 0294-251237.
Jeu de boules spelen? Dat kan elke dag op de
J.d.B.baan in het centrum van Ned. d. Berg
(naast de muziektent). Neem uw familie en
vrienden mee!
Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten, Boomberglaan 6, Hilversum houdt voor
een ieder, elke zaterdag (Sabbat) bijbellessen
van 10.00-11.00 uur en eredienst van 11.0012.00 uur.

het seizoen. Verjaardagsfeestje? Juist,
checklist. Let er wel op dat je je checklists zo simpel mogelijk maakt. Geen
lange zinnen of ingewikkelde instructies. Zet er alleen op wat echt effectief
is voor deze checklist. Verbeter je lijst
stap voor stap. Ben jij meer het digitale
type? Er zijn ook heel veel apps met
checklists, zoals: Wunderlist en Evernote. En dan nu, aan de slag!
Voor meer inspiratie/vragen/reageren:
www.behappyandhealthy.nl
facebook.com/behappyandhealthynow
instagram.com/behappyandhealthy.nl
twitter: @BarbaraSchriek

Viore, centrum voor mensen die leven met kanker. Een inloopcentrum waar iedereen op doordeweekse dagen tussen 10 en 17 uur (woensdag
tot 21 uur) binnen kan komen, zonder afspraak.
Oostereind 115, Hilversum, tel. 035-6853532,
www.viore.org
U kunt elke zaterdag v.a. 11 uur terecht bij Korenmolen De Hoop, Dorpsstraat 106, Loenen
a.d. Vecht. Zie ook: www.demolenloenen.nl
Als u vragen heeft over uw woning van de Alliantie kunt u contact opnemen met: Ruud en
Astrid v. Wijngaarden (tel. 251855) voor de
Blijk, Arnold de Kort (254076) voor de Uiterdijksehof, Jan Dubelaar (253813) voor Overmeer noord en zuid. We zoeken nog iemand
voor de Horn en Kuijer. Werkgroep HvGw,
mail: hvgoedwonen@hotmail.com

Zoekplaatje. Zes gedeputeerden, acht burgemeesters
en zeven wethouders gegroepeerd rond de hurkende
Commissaris van de Koning bij de Porseleinhaven in Oud Loosdrecht. Wie is wie?
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