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Vrijhoef SCC Lokinschool Dammen op
de Dijk

Sijpekerk

WIJDEMEREN – Veel inwoners van 

onze gemeente zijn actief als vrijwil-

liger en zetten zich in voor allerlei 

uiteenlopende activiteiten. Om juist 

die verscheidenheid aan vrijwilli-

gerswerk te laten zien, gaat het col-

lege van B&W de komende tijd zelf 

aan de slag. Volg hen in de rubriek 

‘Vrijwilligers in het vizier’. 

DOOR: SASKIA LUIJER

Maandag 24 juli wachtten 46 kinderen 

voor de deur van sporthal De Blijk in 

Nederhorst. Sommigen wat onwen-

nig en verlegen, maar de meesten po-

pelen om naar binnen te mogen. Zo’n 

zin hebben ze in het ‘KVW’, dat dit jaar 

extra feestelijk is i.v.m. het jubileum. In 

de hal hangen slingers, ballonnen en 

een grote poster met de tekst: ‘Welkom 

bij 25 jaar KinderVakantieWerk’. Maar 

daaronder is ook een briefje geplakt 

met de oproep: ‘KVW zoekt vrijwil-

ligers. Ben jij 14 jaar of ouders? Kom 

dan een keer kijken.’

Jonge vrijwilligers

Op deze eerste dag van het KVW helpt 

Betske van Henten een handje. De 

kinderen kunnen bij haar een button 

maken. “Omdat het feest is vandaag” 

legt de wethouder uit. “Jullie mogen 

zelf kiezen wat je er op wilt tekenen en 

hoe je ‘m wilt versieren.” Vol creativiteit 

gaan de kids aan de slag met kleur-

potloden, stiften en glitters en spel-

den even later trots een mooie button 

op hun T-shirt. Daarna mogen ze ook 

nog schminken, een spandoek maken, 

T-shirts versieren en lekker los op het 

springkussen. Terwijl er gezellige ani-

matiemuziek op de achtergrond klinkt, 

motiveert Van Henten waarom ze juist 

aan de vrijwilligers van het KVW extra 

aandacht wil schenken: “Het bijzon-

dere is dat bij het KinderVakantieWerk 

veel jonge vrijwilligers betrokken zijn. 

Jongeren die hier vroeger ook als kind 

zijn geweest. Het is een enthousiaste 

club, waarvan sommigen zelfs twee we-

ken vrij nemen om te kunnen helpen. 

Geweldig vind ik dat.”

Gezellige groep

Een van hen is Merel Bruins, die hier 

inderdaad al als klein meisje kwam en 

nu voor het 7e jaar op rij helpt. Vandaag 

bij de feestelijke jubileumactiviteiten, 

maar tijdens de rest van dit twee weken 

durend festijn ook bij de game, brand-

weer, boerderij, circus, toneel en bonte 

dag. Elk dag heeft een ander thema en is 

’s morgens speciaal voor kinderen van 

4 t/m 7 jaar en ’s middags voor de 8 t/m 

12-jarigen. Een aantrekkelijk en uitge-

breid programma dat de vrijwilligers in 

hun maandelijkse vergaderingen tot in 

de puntjes hebben voorbereid. “Je bent 

tot niets verplicht hoor” licht Merel toe. 

“Je mag hier natuurlijk elke dag zijn, 

maar dat hoeft niet per se. Het is vooral 

heel erg leuk om te doen. We zijn een 

hechte en gezellige groep, die de kinde-

ren uit het dorp twee mooie weken wil 

geven.”

Plek voor iedereen

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubi-

leum heeft de gemeente Wijdemeren 

een ijskar geregeld en trakteert Betske 

van Henten de kinderen op aardbeien 

en vanille ijs. “IJsjes!!” roepen de jon-

gens en meisjes. Dat scoort, ook bij 

coördinator Jamie Bos. Zij waardeert 

de komst van de wethouder en vooral 

ook haar belangstelling voor de KVW-

vrijwilligers. Jamie’s moeder startte het 

Vrijwilligers in het vizier

Van Henten bij jubilerend KinderVakantieWerk

KinderVakantieWerk toen ze zwanger was 

van Jamie, en zelf is ze nu al voor het 12e 

jaar actief. “Je kunt hier heel erg je ei kwijt. 

Of je nu technisch bent of juist creatief. Er 

is voor iedereen plek, dat is mijn motto. En 

ja, er gaat veel tijd in zitten, maar je krijgt er 

ook veel voor terug. Mijn grootste beloning 

is als kinderen bij de laatste dag zeggen; ‘Oh, 

wat jammer dat het is afgelopen, ik kijk nu 

al weer uit naar volgend jaar’.”

KORTENHOEF- Wegens het grote 

succes van vorig jaar organiseert de 

Curtevenneschool samen met Kind 

& Co (De Klimboom) op vrijdag 15 

september wederom een kinder-

markt. 

Tijdens deze kinder-

markt staat uiteraard 

het kind centraal. Ie-

dereen die iets met 

kinderen doet, van 

het organiseren van 

workshops/ kinder-

feestjes tot de verkoop 

van kleding en boe-

ken is van harte wel-

kom om een kraam te 

komen bemensen. De 

markt start om 13.45 

uur en duurt tot on-

geveer 17.30 uur. De 

Kindermarkt Curtevenne-
school en Kind & Co

kosten voor deelname bedraagt € 20,00 

per kraam, (de kraam is 2 meter breed). 

Voor deelname zonder kraam bedragen 

de kosten € 10,00. Een inschrijfformu-

lier kun je vinden op de website van de 

school: www.curtevenneschool.nl/nieuws
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 6 aug.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé,
 Wo. 9 aug.: 09.30 uur: J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Vr. 4 aug.: 09.30 uur: 
 W. Balk,
 Za. 5 aug.: 19.00 uur: 
 B. van Wilgenburg,
 Wo. 9 aug.: 19.00 uur: 
 W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 6 aug.: 09.30 uur: 
 B. van Wilgenburg.

Verzorgingshuizen 
◗ Veenstaete 
 Vr. 4 aug.:  15.00 uur:  W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 6 aug.: 10.00 uur:  
 Ds. P. Nagel.
◗ De Graankorrel    
 Zo. 6 aug.: 10.00 uur: 
 Ds. R. de Vos.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 6 aug.: 10.00 uur:   
 Dr. A.A.A. Prosman.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 6 aug.:  09.30 uur:  
 Ds. Jh. W. Wind.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 6 aug.: 10.00 uur: geen dienst

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
 Zo. 6 aug.: 10.00 uur: 
 G.H. van Emmerik.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 23 juli: 10.00 uur: 
 Ds. H. van Veen

Programma’s GooiTV
Vanaf 2 aug. zendt GooiTV de volgende programma’s uit: 

- In Derde Termijn gaat over de digitale erfenis (H); 

- In RegioHub gaat het over het toeristisch overstappunt (H).

Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 

www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook)

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 2 aug. 14.00 u. Insectenhotel bouwen (NM) Bez.centr. NM,’s- Graveland
vr. 4 aug. 14.00 u. Insectenhotel bouwen (NM) Bez.centr. NM, ’s-Graveland 
za. 5 aug. 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
4/ 5 aug. 20.00 u. Reeën kijken Corversbos (NM) Beresteinsewg31;’s-Graveland
za. 5 aug. 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
11/ 12 aug. 19.30 u.  Reeën kijken Corversbos (NM) Beresteinsewg31;’s-Graveland
vr. 18 aug. 09.30 u. Spreekuur Administratie voor Elkaar Soc. Cult. Centr, Blijkln 1, NdB
za. 19 aug. 11.00 u. ASV Petanque Toernooi ASV- Sportcomplex, Ankeveen
zo. 19 aug. 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
25-27 aug.  135 jaar Horstermeerpolder Horstermeer, NdB. 

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

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

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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Huisartspraktijk Overmeer
De praktijk is gesloten van maandag 14 augustus  

t/m vrijdag 1 september 2017

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.

Kapsalon La Papilotte
In de maand augustus zijn wij in verband met 
de vakantie van 14 t/m 28 augustus gesloten.

Vanaf 29 augustus zijn wij weer geopend.
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Jubilea DOOR: HERMAN STUIJVER

LOOSDRECHT - Samen met cliën-

ten van Abrona Robberse Eiland in 

Loosdrecht bouwen medewerkers 

van SQS Nederland uit Utrecht een 

heuse arcadekast. De bouw is in-

middels enkele weken bezig en de 

contouren van de kast zijn al goed 

zichtbaar.  

 

De bouw is geïnitieerd door SQS. “Het 

is binnen ons bedrijf een wedstrijd’, 

zegt manager communicatie Ruud 

Poels. “In totaal bouwen drie teams van 

medewerkers aan dergelijke kasten.” 

Op 22 september kiezen alle collega’s 

van het kwaliteitsbedrijf op hun jaar-

lijkse campus de mooiste kast. 

Het gaat om de eer. “Maar een dergelijk 

project past prima binnen SQS”, zegt 

Poels. “Het gaat om de combinatie van 

ontwerp, techniek en software. Dat vin-

den onze medewerkers mooi en daar-

om was de animo om mee te doen ook 

groot.” Alle teams werken met hetzelfde 

soort materiaal en budget. “Het komt 

dus echt aan op de inventiviteit van de 

afzonderlijke groepen.” Het klussen aan 

de kasten gebeurt buiten de normale 

werktijd voor de SQS-medewerkers. 

Abrona werkplaats

De teams moeten allemaal hun eigen 

bouwlocatie regelen. De bouwers op 

Robberse Eiland zijn met hun neus in 

de boter gevallen. “Abrona heeft een 

geweldige werkplaats met ontzettend 

veel gereedschap. Bovendien maken 

we de kast in co-creatie. Zo helpen de 

cliënten met schuren, het ontwerp en 

het schilderen van de kast.” Na afloop 

blijft de arcadekast op Robberse Ei-

land staan. “Het is voor het eerst dat 

een bedrijf ons met een dergelijk 

verzoek benadert”, zegt adviseur 

Vrijwilligerswerk Anneke Ritzen 

van Abrona. “De cliënten en de 

medewerkers van Robberse Ei-

land waren meteen enthousiast.” 

De organisatie die mensen met 

een verstandelijke beperking of 

maatschappelijk probleem bege-

leidt, krijgt wel vaker verzoeken 

van bedrijven die in het kader 

van teambuilding klussen willen 

doen. Ritzen: “Nu is het eigenlijk 

andersom en vragen de mensen 

van SQS ons om hulp bij hun klus. 

Robberse Eiland leent zich daar gewel-

dig voor. De locatie ligt prachtig aan de 

Vuntusplas. De combinatie computers, 

techniek en houtbewerking spreekt 

cliënten bijzonder aan, omdat ze ook 

al steigerhouten meubelen maken. We 

Arcadekast voor Robberse Eiland in de maak 

vinden het een ontzettend leuk en leerzaam 

project. We kijken ernaar uit om de arcade-

kast in gebruik te nemen.” 

Software Quality Systems 

SQS is ‘s werelds meest toonaangevende 

specialist op het gebied van softwarekwa-

liteit. Deze positie vloeit voort uit meer 

dan 30 jaar succesvolle consultancy. SQS-

consultants bieden oplossingen voor alle 

kwaliteitsaspecten in het hele softwareont-

wikkelingsproces. Het hoofdkantoor van 

SQS is gevestigd in Keulen, Duitsland, en de 

onderneming telt ongeveer 4.600 werkne-

mers. SQS heeft kantoren in Duitsland, het 

Verenigd Koninkrijk, Australië, Egypte, Fin-

land, Frankrijk, India, Ierland, Maleisië, Ne-

derland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, 

Zweden, Zwitserland, Zuid-Afrika, de Ver-

enigde Arabische Emiraten en de Verenigde 

Staten. Daarnaast heeft SQS een minder-

heidsbelang in een bedrijf in Portugal.  

Horecagelegenheid ‘De Dikke Muis’ 

gevestigd in de gemeentelijke Porse-

leinhaven in Oud-Loosdrecht blijft 

nog tot 15 december 2017 op deze plek. 

Het huurcontract van ‘De Dikke Muis’ 

liep tot 27 juli. Met het oog op de be-

drijvigheid en de aantrekkelijkheid van 

de Porseleinhaven heeft het college van 

B en W besloten het contract met een 

half jaar te verlengen. Daarna verwach-

ten de gemeente en Heijmans het ter-

rein nodig te hebben voor opslag van 

bouwmaterialen voor de bouw van 14 

appartementen, 23 grachtenpanden, 

winkels en horeca. De verkoop van de 

woningen start naar verwachting in 

september. Meer informatie over de 

Porseleinhaven is te vinden op: www.

porseleinhaven.nl. 

Contract ‘De Dikke Muis’ 
met half jaar verlengd 

NEDERHORST DEN BERG- Op 26 juli 

vierden Zus en Theo Vrijhoef hun 

diamanten bruiloft, waarbij loco-

burgemeester Theo Reijn hen een 

bos bloemen namens de gemeente 

overhandigde. 

“Eigenlijk stelde deze dag 60 jaar gele-

den weinig voor” opent Theo Vrijhoef 

“want het was heel eenvoudig je hand-

tekening zetten op het gemeentehuis. 

Pas een maand later bij de kerkelijke 

inzegening in de r.k. kerk was het echt 

feest, met familie en zo.” “Ook eenvou-

dig, hoor. Gewoon in het ouderlijk huis, 

want we hadden het niet breed” voegt 

Zus eraan toe. Maria Catherina Stanne-

veld werd bijna 87 jaar geleden geboren 

in het Groningse Laudermarke, een ge-

hucht nabij Vlagtwedde, op de Duitse 

grens. Zoals wel vaker in de 50 ‘er jaren 

verhuisde de familie naar Nederhorst 

den Berg waar de vijf dochters werk 

vonden in wasserij Vecht en Dijk. Op 

de Ankeveense kermis viel haar oog 

op de drie jaar jongere Theo. “Ik dacht, 

ik neem een jonkie” grapt Zus. Ze nam 

haar aanstaande echtgenoot mee ach-

ter op de fiets terug naar het Vechtdorp. 

De oorlogservaringen van het diaman-

ten paar zijn totaal verschillend. Moest 

Theo op aardappeljacht bij plaatselijke 

boeren, bij Zus thuis hadden ze het 

niet slecht. Er werd illegaal geslacht en 

voedsel uitgedeeld aan onderduikers. 

In de woonkamer hangt een fraai schil-

derijtje van de boerderij waar de Stan-

nevelds woonden. Gemaakt door Nico, 

de oudste zoon die samen met broer 

Berry en de dochters Corina (Versluis) 

en Mariska (Verheul) het kwartet kin-

deren vormt, aangevuld met 11 klein-

kinderen en twee achterkleinkinderen. 

Na zijn bedrijfsopleiding en militaire 

dienst in Wezep keerde Theo terug bij 

Werkspoor waar hij 40 jaar werkzaam 

was als monteur. “Dat was een gewel-

dig bedrijf. Ik ben ook voor Werkspoor 

naar het buitenland geweest, naar Ha-

iti, New Orleans, New York, noem maar 

op. En ook heen en weer gevaren op de 

ferry tussen België en Engeland, waren 

we bezig met de scheepsmotoren.” De 

laatste jaren werd Theo gedetacheerd 

bij Fokker. “Dat was 

ook mooi werk, 

maakten we lan-

dingsgestellen, maar 

ik bleef in dienst van 

Werkspoor.”

Tot zijn 47e heeft 

Theo gevoetbald, hij 

speelde jarenlang in 

het eerste van het 

katholieke VBO. 

“Ook nog een paar 

jaar voor Neder-

horst, hoor. Ik was 

een loper, een wer-

ker.” “En altijd met vuile broekjes” vult 

Zus aan die geen wedstrijd oversloeg. 

“Ach, ik vond het gewoon leuk. Ik ben 

altijd voor degene die het verdient om 

te winnen.” Zelf was ze een verdien-

stelijk turnster, ze was erg goed in een 

zwaantje aan de ringen. Dat gaat nu 

niet meer, want lopen gaat moeizaam. 

Verder mogen zij en haar man niet 

klagen over hun gezondheid. Theo is 

behalve huisman ook nog actief in di-

verse tuinen. Die op de Lijsterlaan ziet 

60-jarig huwelijk echtpaar Vrijhoef- Stanneveld

‘Altijd goed maken voor je gaat slapen’

eruit om door een ringetje te halen. Teza-

men met de kanaries, cubavinkjes en ander 

tropisch gevogelte is het er een paradijsje. 

Op 25 augustus is het grote diamanten feest 

in De Molen aan de Loodijk, met de hele 

familie. Misschien komt zelfs Zus jongste 

zus uit Canada over. 

“Het is zoals overal, geven en nemen. Zo 

hou je het makkelijk 60 jaar vol” meent 

Zus. “Ach, we hebben eigenlijk nooit ruzie. 

En als we eens mot hebben, maken we het 

altijd goed voor het slapen” is Theo’s advies. 
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

 

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned. den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

  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

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 

PMC biedt u altijd een vrijblij-                            

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

“Aandacht voor Zorg”

Voetreflexzonetherapie; 

Ontspant en hersteld 

uw Balans

Stoelmassage; voor Nek,

Schouder,rug klachten

(zeer interessant voor bedrijven)

www.aandachtvoorzorg.nl

*Brocante * Antiek * Retro

Elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur.

Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.

Like ons op Facebook voor 

moois-uit-de-loods, of kijk op

www.inboedelsenzo.nl voor

info & woningontruiming.

telefoon 06-20.777.535.

“Het is feest! “

Woensdag 9 aug. 14.-16.00

Nieuw kinderprogramma

Ga je mee op avontuur?

speeltheaterwishdom.nl 

BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht !!!!

035 - 656 0235

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

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

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

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Sociaal Cultureel 
Centrum Nederhorst 

Activiteiten augustus
Info: jagerkui@xs4all.nl 
Do. 3 aug. v.a. 19.00 uur Vrouwenavond, 
gastvrouw Farah Bouglalah. 
Vr. 4, 18 aug.  9.30 – 11.00 u.
Administratie voor elkaar 
(Versa helpt met formulieren)
Dinsdag v.a. 14.00 uur Digitaalhuis 
Annette of Peter helpen met lezen/
schrijven 
Donderdag 19.30 uur – 21.00 u.
Historische Kring
Vrijdag v.a. 20.00 uur 
Mannenavond, Fouad Bouglalah. 
Alle dagen  Kinderopvang Thuiz- bij 
(0 – 4 jaar) Info: Chantal de Vries 
(06- 33 64 74 60)
Huiswerkbegeleiding ook in het SCC,
René van de Heisteeg helpt (info: Renevan-
deheisteeg@live.nl )
Repair Café ook in Nederhorst den Berg.
Gezocht: handige mannen/vrouwen 
(leeftijd niet belangrijk) Huishoudelijke 
apparaten repareren of bent u handig met 
de naaimachine? Veel tijd kost het niet, 
1 keer per maand een ochtend.
Bel of mail naar Gretha Jager: 06 155 82 
425 of jagerkui@xs4all.nl 
Agenda: Za. 16 sept. viering 1e lustrum.
Exposant  8.00 – 18.00 u. 
Gré ten Caat , acryl schilderijen

 Sociaal Cultureel Centrum
Nederhorst den Berg

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

06 4021 4021
WWW.ARENSVASTGOED.NL

TE HUUR NIEUW WALDEN 29-a
NEDERHORST DEN BERG

• Bedrijfsruimte: 175m2
• Verhard buitenterrein

 

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

Loodijk 30
1244 NL Ankeveen
Tel: 035 - 656 14 59
www.restaurant-demolen.nl

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN

                       We zijn woensdag tot en met zondag open.
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Lustrum

NEDERHORST DEN BERG- Gretha 

Jager en Hans Barten en de overige 

bestuursleden zijn nu al bezig met 

het 5-jarig van het Sociaal Cultureel 

Centrum op 16 september. En, goed 

nieuws, burgemeester Ossel zal die 

feestelijke dag openen. 

“Het moet een onvergetelijke dag wor-

den” menen voorzitter Gretha en secre-

taris Hans die beide heel veel tijd beste-

den aan het cultureel centrum. Terug 

kijkend op die vijf jaar zijn ze tevreden 

over de exploitatie van het gebouw aan 

de Blijklaan. “We zien de laatste ja-

ren dat het accent wordt verlegd” zegt 

secretaris Barten “naar steeds meer 

sociale activiteiten als taalcursussen, 

buurtbemiddeling, sociaal wijkteam en 

huiswerkbegeleiding.” Het bestuur be-

heert het gebouw dat een aantal vaste 

huurders kent als de Bibliotheek, Kin-

deropvang Thuiz Bij en de Historische 

Kring. Ook de gemeente is vaste huur-

der van de zgn. Gele Kamer. Daarnaast 

zijn er de drie schilderclubs, van Rosa-

lie Hammink, Hannelore Houdijk en 

Lily Ruizendaal, Je hebt de Creaclub en 

de knutselclub van Versa op de vrijdag. 

“En vergeet niet dat de mannen van de 

buitendienst hier elke dag komen lun-

chen. Ze zijn gek op onze koffie” voegt 

Gretha eraan toe. Die op Koningsdag 

nog werd onderscheiden als lid in de 

Orde van Oranje Nassau voor haar in-

zet. 

In de nabije toekomst zullen mogelijk 

ook het Repair Café, het politiespreek-

uur en het Jeugdpunt een plek vinden 

in het SCC. Elke maand vindt u het 

volledige programma 

in het Weekblad Wij-

demeren. 

Lustrum

Het programma voor 

het eerste lustrum 

op 16 september is al 

bijna rond. De grote 

trekker wordt Kunst 

& Kitsch. Dan mogen 

bezoekers een schil-

derij, een exotisch 

beeld, een oud boek 

of een ander voor-

werp laten beoordelen door een vei-

lingmeester van het gerenommeerde 

Veilinghuis Van Spengen. Er is nog 

veel meer, ook voor de kinderen. Want 

dat wil het Sociaal Cultureel Centrum 

vooral zijn, een ontmoetingsplek voor jong 

en oud. Hou zaterdagmiddag 16 september 

vrij in uw agenda en lees de publicaties over 

het Eerste Lustrum nauwgezet, want het 

wordt groots.

Nu al bezig met lustrum op 16 september

DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN - Heb je niks te doen 

in de vakantie of wil je op het strand 

lekker een boek lezen. Dan is er spe-

ciaal de vakantiebieb geopend van 1 

juni tot 31 augustus. Je kunt dan de 

vakantiebieb app downloaden op 

de app store of de play store waarop 

je vanaf 1 juni 30 e-books voor jon-

geren kunt lezen en vanaf 1 juli 30 

e-books voor volwassen. 

DOOR: GRACE ERBAHOR

Voor de jeugd zijn onder andere de e-

books Dolfje Weerwolfje - Boze drie-

ling, Hoe overleef 

ik mijn vakantie?, 

Mees Kees op kamp 

en Het geheim van 

de filmster. Voor de 

volwassenen zijn er 

bijvoorbeeld de e-

books Icarus, Stockholm delete, Dagen 

van schaamte en Een liefde in Rome. Je 

kunt de app downloaden op je tablet of 

smartphone. Ook hoef je geen biblio-

theeklid te zijn om de app te gebruiken. 

Het is zonder wifi dus u kunt overal 

een e-book lezen. 

Biebpunt NdB

Leest u liever een boek dan bent u 

doordeweeks welkom op maandag van 

14:00 tot 17:00 op dinsdag van 10:00 tot 

12:00 of ‘s middags van 14:00 tot 17:00 

woensdags, donderdags en vrijdag van 

14:00 tot 17:00. Als u dan met uw bi-

bliotheek lenerspas langskomt kunt u 

Niks te doen in de vakantie? 

Lees dan verder

WIJDEMEREN- Het Waarborgzegel 

Fixatievrije Zorginstelling is sinds 

2011 een kompas en een beloning 

voor zorginstellingen die willen ex-

celleren in bewegingsvrijheid voor 

mensen met dementie. Zonder on-

nodige bureaucratie en met het ac-

cent op visie, cultuur, permanent le-

ren, het zien van nieuwe kansen en 

deze aangrijpen om zo bij te dragen 

aan de levenskwaliteit van mensen 

met dementie. Kortom: zo min mo-

gelijk gebruik maken van dwang-

middelen en daarmee een optimale 

bewegingsvrijheid creëren.  

Onlangs zijn de Beukenhof in Loos-

drecht, Gooiers Erf In Hilversum en 

Veenstaete in Kortenhoef onderwor-

pen aan een onderzoek. Hoewel die lo-

caties al het certificaat voor twee ster-

ren fixatievrije zorg hadden, is er hard 

gewerkt aan het voldoen aan de criteria 

voor drie sterren. Gelukkig is Inovum 

daarin met vlag en wimpel geslaagd. De 

onderzoekers waren bijzonder positief 

over de zorg voor vrijheid bij Inovum. 

Goed rapport

In hun rapportage schreven ze o.a: De 

visie van Inovum is in de praktijk door-

leefd. De beleidsstukken zijn helder en 

‘geschreven vanuit werkbaarheid en 

naar behoeften van de medewerker’. 

Bij de inzet van vrijheidsbeperkende 

maatregelen worden weloverwogen 

Inovum van twee naar drie sterren

een boek lenen. Vind je het moeilijk om een 

boek uit te kiezen, vraag dan  aan iemand 

om een boek voor jou uit te zoeken en wie 

weet met welk boek je dan thuis op de bank 

zit. En omdat het vakantie is, is het uitleen-

termijn nu 7 weken tot en met 18 augustus. 

Naast boeken kunt u in de bibliotheek ook 

tijdschriften, dvd’s en games lenen. Voor 

dvd’s, cd’s en games betaal je wel €2 per 4 

weken. Behalve voor informatieve dvd’s, 

die zijn namelijk kosteloos. Wist u eigenlijk 

ook dat uit onderzoek is gebleken dat men-

sen die lezen tweeënhalf keer minder kans 

hebben om de ziekte Alzheimer te krijgen. 

Dat 6 minuten lezen je stress met 68% ver-

laagt en tot slot dat lezen je woordenschat 

verhoogt? Genoeg reden dus om een leuk 

boek uit te zoeken in de bibliotheek. Alvast 

veel leesplezier!

keuzes gemaakt. Er is individueel maatwerk 

en kennis van het levensverhaal van bewo-

ners. Er is veel aandacht voor het vergro-

ten van de bewegingsruimte van bewoners. 

Zorgmedewerkers en andere disciplines 

werken nauw samen. De psycholoog sluit 

elke twee maanden aan bij het teamoverleg. 

Medewerkers zijn trots op wat er bereikt is. 

Aad de Jonge, directeur/ bestuurder van In-

ovum zegt over het toekennen van de drie 

sterren: “De toekenningen van ‘de derde 

ster’ aan al onze locaties is een mooi com-

pliment aan allen binnen Inovum die na-

denken over- en werken aan een zo groot 

mogelijke bewegingsvrijheid van mensen 

met dementie.” 

Op de Claes Heynensoenlaan 24 in Kortenhoef 

houdt men vast van lezen, want daar is geen 

klein boekenhuisje te vinden, maar is een heuse 

boekenkast in de tuin gezet. Een fijne plek voor 

liefhebbers om de inhoud eens rustig te bekij-

ken. Wat dacht u van de roman ‘De Passievrucht’ 

van Karel Glastra van Loon, het historische ver-

haal ‘Fortuna’s dochter’ van Isabel Allende, de 

chicklit ‘Move it!’ van 

Eugenie van Stratum 

of gewoon een woor-

denboek Nederlands 

– Engels of Neder-

lands – Duits. Ook 

dat is handig op va-

kantie!

Zoek een vakantieboek

ASV Petanque
Op zaterdag 19 augustus is er weer een 

ASV Petanque’91- toernooi. Het toer-

nooi begint om 11.00 uur en is op het 

PiKo- Plein, nabij het sportterrein van 

ASV in het centrum van Ankeveen
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Zomerse aanbieding

Aardbei stammetje
 deze zomer slechts

€ 8,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Achter de seniorenwijk Vree-

denburghgaarde, Smeerdijk-

gaarde en de Ritsemalaan te 

Kortenhoef  liggen een vijftal 

kleine driehoekige gazons, 

van de gemeente. Eenieder 

met een gazon zal deze we-

kelijks willen maaien om het 

netjes te hebben en te houden. 

Gelukkig voor ons, bewoners 

in deze seniorenwijk, neemt 

de gemeente deze zorg op 

zich. Nu het een aantal weken 

niet meer is gemaaid, nemen 

onze zorgen toch wel toe. Is 

het vergeten? Zal men het 

eerdaags maaien, wie zal dan 

gaan hooi en het gedroogde 

gras afvoeren. Voor ons is 

het even afwachten, wel is er 

contact opgenomen met de 

plaatselijke maneges aan de 

Kwakel. De foto’s geven al aan 

dat we er niet helemaal gerust 

op zijn dat het goed komt.

Jacob Veenman, Kortenhoef.

Moeten paarden de 
gazons onderhouden?

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

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

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

•  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

10 Eologismen
Wim Daniëls zond ons deze lijst van eologis-

men, deel 6 (nieuwe woorden die ontstaan 

door van de bestaande woorden de eerste let-

ter weg te laten:

adelpijn: moeite die iemand van adel kan heb-

ben met het wegvallen van voordelen van 

adellijk zijn;

ijenkorf: hok voor dyslectische kippen;

leurpotlood: geslachtsorgaan van potloodven-

ter;

leedkamer: kamer voor verliezende partij van 

een sportwedstrijd, met opbeurende muziek 

e.d.;

lauwbekken: iets te lang in een afgekoeld bad 

blijven liggen;

lokfluitspeler: andere benaming voor de rat-

tenvanger van Hamelen;

omaat: tomaat met een rimpelig vel;

pplaus: aanhoudend geklap van publiek na 

een voorstelling;

tankoverlast: file bij een benzinestation;

wakzalver: iemand die gaten in het ijs liefdevol 

probeert te dichten.

LOOSDRECHT – De in 

Loosdrecht wonende gebo-

ren Fries Hildebrand Bijleveld 

wordt per 1 oktober hoofd-

redacteur van het Friesch 

Dagblad. 

Hildebrand Bijleveld, die de 

komende maanden met zijn 

gezin een woning in Fryslân 

zoekt, ziet uit naar zijn nieuwe 

functie. ,,Ik fyn it geweldich 

om wer oan ‘e slach te gean by 

it FD”, zei hij in een eerste reac-

tie. ,,Fan ‘e moarn die ik noch 

hiel wat oars, it sil foar my ek 

wennen wêze.” (hij vindt het 

geweldig om weer aan de slag 

te gaan bij het FD. ‘s Morgens 

deed hij nog heel wat anders, 

het zal voor hem ook wel moe-

ten wennen). 

De 51-jarige werd ge-

boren in Harlingen en 

werkte tussen 1987 en 

1989 al bij het Friesch 

Dagblad. Hij heeft een 

ruime journalistieke er-

varing. Hij werkte hij 

onder meer voor Trouw, 

Radio-1, de GPD-bladen, 

bij EO Tijdsein en 2Van-

daag. Van 2000 tot 2016 

woonde en werkte hij als 

zendeling vanuit de PKN 

in Sudan. Daar leidde hij 

mediaprojecten op het gebied 

van radio, gedrukte media en 

internet. Lokaal kwam Bij-

leveld kort in het nieuws als 

pleitbezorger tegen de zon-

dagsopenstelling van winkels 

in Wijdemeren. In maart 2014 

leidde hij een verkiezingsde-

bat voor Ondernemend Wij-

demeren. 

Inhoudelijk wil Bijleveld bij 

het Friesch Dagblad voort-

borduren op de koers van re-

gionaal en kerkelijk nieuws als 

pijlers. Het FD heeft een opla-

ge onder de 10.000 abonnees. 

Loosdrechter wordt hoofd-
redacteur Friesch Dagblad
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Oostelijke 
Vechtplassen

Meer dan 20 partijen willen de komen-

de jaren samen de kwaliteit van de 

Oostelijke Vechtplassen verbeteren. 

Het doel? Een gebied creëren waarin 

recreatie, natuur en wonen goed

 samengaan. Bekijk de plannen: 

www.wijdemeren.nl/gebiedsakkoord

   2 augustus 2017   

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

@bertvanrossum

#mooiWijdemeren

>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 42: bouwen woning (17.07.17)

-  ’t BreukeleveenseMeentje 3: vervangen beschoeiing 

(22.07.17)

-  ’t BreukeleveenseMeentje 8b: bouwen botenhuis 

(21.07.17)

Kortenhoef
- Moleneind 65: bouwen twee woonarken (13.07.17)

Loosdrecht
- Beukenlaan 25: maken uitweg (10.07.17)

-  Boshoek 19: aanleggen plankier en verplaatsen slipway 

(17.07.17)

- Lindelaan 101: wijzigen gevel (17.07.17) 

-  Trekpad 19: vervangen berging, wijzigen gevelindeling 

en onderkelderen recreatiewoning (21.07.17)

-  Van Mierislaan 19: plaatsen dakkapel aan voorzijde en 

erker bij entree (22.07.17)

Nederhorst den Berg
-  Dammerweg 110: bouwen vrijstaande woning 

(16.07.17) 

-  Middenweg 14: bouwen tennishal met kantine en 

kleedruimtes (20.07.17)

-  Middenweg 157: plaatsen proefopstelling voor onder-

zoek (07.07.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

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

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 29: uitbreiden woning (25.07.17)

- Herenweg 85: vervangen steiger (19.07.17)

’s-Graveland
- Zuidereinde 30: kappen beuk (26.07.17)

Loosdrecht

- ’s Gravelandsevaartweg 4: plaatsen dakkapel (25.07.17)

- ’t Jagerspaadje 19a: plaatsen dakkapel (25.07.17)

- Horndijk 17: bouwen woning (13.07.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 250a: plaatsen beschoeiing 

(24.07.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 86: wijzigen bijgebouw 

(20.07.17)

-  Rading naast nr. 36: kappen twee lindebomen 

(27.07.17)

- Tjalk 1: plaatsen dakkapel (20.07.17) 

-  Van Mierislaan 18: plaatsen dakkapel aan voorzijde en 

erker bij entree (26.07.17)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 6: bouwen woning (24.07.17)

- Wilgenlaan 36: bouwen woning (24.07.17)

- Wilgenlaan 48: bouwen woning (25.07.17)

- Wilgenlaan 60: bouwen woning (20.07.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Horndijk 17: vervangen beschoeiing 

-  Sectie H 326, 364 en 334: aanleggen en bouwen aflaat 

waterleidingplas naar Loenderveenseplas 

>  Onherroepelijke wijzigings-

plannen Rading 30 en Oud-

Loosdrechtsedijk 13, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat 

de volgende wijzigingen van het bestemmingsplan 

Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost 2012, voor 

zover betrekking hebbend op de percelen Rading 30 en 

Oud-Loosdrechtsedijk 13, onherroepelijk zijn geworden.

De bestemming bedrijf van het perceel Rading 30 

is gewijzigd in wonen (één woning toegestaan). Bij 

het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 13 is een gebied 

aangewezen waarbinnen een paardenbak kan worden 

gerealiseerd.

Tegen de (gewijzigde) vaststelling van beide plannen is 

geen beroep ingesteld bij de afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State. De plannen kunnen 

worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op 

www.wijdemeren.nl/bestemmingsplannen. 

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten

Loosdrecht
- Restaurant Piet Hein, Veendijk 17 op 19 augustus 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
-  J. F.van Heumenhof  t.h.v. huisnr. 2: opheffen  gereser-

veerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

omstandigheden belanghebbende. 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Voornemen ambtshalve uit-

schrijving uit de Basisregistratie 

personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 

Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 

hun verhuizing door te geven en inlichtingen te 

verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben 

wij geen aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond 

van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het college van 

burgemeester en wethouders het voornemen het adres 

ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 

geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 

tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 

publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 

door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

- Frantzen, N.P.E. geboren 22-09-1979, 

 per 25 juli 2017 uit te schrijven Land Onbekend

-  Isik, V. geboren 01-09-1968, 

 per 25 juli uit te schrijven Land Onbekend

-  Lutters, T.J.F. geboren 10-01-1983, 

 per 25 juli uit te schrijven Land Onbekend

-  Sönmezer, M. geboren 03-06-1966, 

 per 25 juli uit te schrijven Land Onbekend

>  Beschikking ambtshalve uit-

schrijving uit de Basisregistratie 

personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond  van 

artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen 

besloten is de bijhouding van de persoonslijst van 

onderstaande personen definitief op te schorten:

-  Bekkers, C.R. geboren 06-10-1988, 

 per 20 juni 2017 uitgeschreven naar Land Onbekend

-  Gaziyey, A.R. geboren 27-11-1990, 

 per 20 juni 2017 uitgeschreven naar Land Onbekend

- Jager, G. geboren 12-10-1976, 

 per 20 juni 2017 uitgeschreven naar Land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 

personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 

Wijdemeren via 14 035 of mail naar 

burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Huisvestingsverordening

Wijziging artikel 6.4. regionale huisvestingsverordening 

Gooi en Vechtstreek 2015. De geldigheid van deze 

verordening is verlengd tot en met 30 juni 2019. 

De raad heeft op 6 juli 2017 de wijzigingsverordening 

regionale huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 

2015 vastgesteld. De wijzigingsverordening wijzigt 

artikel 6.4. van de regionale huisvestingsverordening die 

de inwerkingtreding en vervaldatum regelt. 

De vervaldatum van de verordening is nu vastgesteld op 

30 juni 2019, gelijk aan de vervaldatum van de andere 

gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. De veror-

dening treedt in werking de dag na deze publicatie. 

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer

Overig

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

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

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

uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 

Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

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

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

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

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

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

Speelplaatsen

In juli wandelden we met belang-

stellenden langs de Wijdemeerse 

speelplaatsen om te praten over 

herziening en herinrichting. 

We kregen veel reacties en hoorden 

goede ideeën. Lees de terugblik 

op www.wijdemeren.nl/

herinrichting-speelplaatsen

Persoonsregistratie

@bertvanrossum

#mooiWijdemeren
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Familieberichten

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

Madelijn
Wie je ook bent...

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef 

en Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc 

en heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk 

zou haar huishouden niet compleet zijn 

zonder behaarde vrienden. Pup Jagger, 

kat Madammeke en konijnen Antonio en 

Schnitzel horen er dan ook helemaal bij. Ze 

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

tends gewekt door haar eigen haan en rijdt 

in haar vakanties graag te paard door de na-

tuur…

Ik voel me thuis in mijn lijf. Altijd al. En al-

hoewel ik er soms van baal dat de tijd er vat op 

krijgt, ben ik er nog steeds thuis. Hoe vreselijk 

moet het voelen om, van kinds af aan, in het 

verkeerde lijf te wonen? En alsof dát nog niet 

genoeg is, wordt je door de samenleving totaal 

niet begrepen, uitgelachen, gepest, uitgekotst en 

in een hokje geduwd. Dat moet écht vreselijk 

zijn. 

Hoe vreselijk moet het zijn om ‘uit de kast’ te 

moeten komen in een gezin of land waarin ho-

moseksualiteit niet geaccepteerd wordt? Hoe-

veel kracht moet dat kosten? Het kost sowieso 

al veel kracht als je je levensweg kiest buiten de 

gebaande paden of als je anders bent dan wat 

de maatschappij onder normaal verstaat. Ik heb 

respect voor alle mensen die écht zichzelf dur-

ven te zijn! Want dat is heel moeilijk...

Waarom kunnen wíj mensen elkaar niet ge-

woon accepteren? 

Gewoon als onszelf 

en niet als stereoty-

pen van een geslacht, geaardheid, godsdienst 

of beroep. Hoe fijn zou het zijn als dat allemaal 

niet zo belangrijk was? Hoe fijn zou het zijn 

als wat anderen van ons dachten niet meer zo 

belangrijk was? Dat je er niet over na hoeft te 

denken hóe je iemand moet aanspreken, gen-

der-neutraal en zo.

En ik snap het gevoel. Ik ben ook beledigd als 

ik word aangesproken met ’meneer’, want dat 

ben ik niet, toch? Ik vind het niet leuk als ze 

me aanzien voor de assistente en niet voor de 

dierenarts, toch? Maar hoe kan ik het weten 

van iedereen om mij heen? Of ze van mannen 

of vrouwen houden. Van God of Allah. Of ze 

zich vrouw of man voelen of geen van beide. 

Of wat voor beroep ze hebben? Hoe kan ik dan 

nooit iemand beledigen? Dat is dan echt onmo-

gelijk…

Was ik maar een hond, dan zou ik kwispelend 

op je afrennen, met mijn vieze poten tegen je 

schone broek opspringen, met mijn neus in je 

kruis of tas (of allebei) duiken, naast je op de 

bank springen en met mijn kop op je schoot in 

slaap vallen. Wie je ook bent….heerlijk toch?

Madelijn de With; 06 - 22 73 21 36;  

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

Gordijnen en raambekleding, laminaat, PVC, 

tapijt, vinyl,  horren en buitenzonwering

Wij zijn wegens vakantie gesloten

van 1 t/m 21 augustus 2017

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef tel. 035-6562680

Lieve mensen,

Wij willen u bijzonder hartelijk
danken voor uw blijken van

medeleven, in welke vorm dan ook,
bij het overlijden van mijn man, 

onze vader,
opa, super-opa en super-super opa 

Arie Versluis
Uw lieve, welgemeende, troostende
reacties waren hartverwarmend en
zullen bijdragen aan het verzachten

van de pijn die het heengaan
met zich meebrengt.

Mede namens onze moeder
betuigen wij u onze oprechte dank.

Hilly, Teunis, Jan Versluis

Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

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

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw

Op zondag 6 augustus or-

ganiseren Miranda van 

den Eijnden van Artesia  

en Wendy Pater van In de 

Ontmoeting weer een wan-

deling door het bos. De 

wandeling is voor iedereen 

die verlieservaring(en) door 

overlijden kent en hier aan-

dacht aan wil geven. Hoe 

kort of lang geleden dit ver-

lies ook geweest is.

Ze komen om 10.00 uur bij 

elkaar bij De Serre van de bio-

logisch dynamische tuinderij 

van Land en Boschzigt Leeu-

wenlaan 34 (achter huisnum-

mer 22), 1243 KB ’s -Grave-

land. 

Miranda en Wendy willen 

lotgenoten met elkaar in con-

tact brengen. Lotgenoten heb-

ben elkaar veel te vertellen en 

hoeven niet veel uit te leggen. 

Het doet deelnemers zichtbaar 

goed om te kunnen praten 

over hun verlies en over hoe 

zij proberen om hun leven 

weer te leven. Het lopen in de 

natuur heeft vaak een helende 

werking. Elke maand verwe-

ven ze een thema in de wande-

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

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

ling. Deze maand is het thema 

van de wandeling: ‘rouwen in je 

eigen tempo’. 

Kosten voor deelname zijn € 

10,- (contant). De wandeling 

duurt ongeveer een uur. Na af-

loop praten en drinken we nog 

wat bij De Serre (kosten zijn 

voor eigen rekening). Graag 

even aanmelden als je mee wilt 

lopen bij info@praktijkartesia.

nl  of bel naar 06-23665687. Zie 

ook www.praktijkartesia.nl

Wandeling na verlies
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Cultuur DOOR: HERMAN STUIJVER

ANKEVEEN- Dinsdagavond 18 

juli sloot groep 8 van de Joseph 

Lokinschool in Ankeveen de tijd op 

de basisschool af met een spetteren-

de musical. In een bomvolle Dillewijn 

was het aanwezige publiek getuige 

van een topvoorstelling. Ieder jaar 

weet groep 8 weer te verrassen met 

een originele, ontroerende en vooral 

grappige voorstelling waarin de hele 

klas een rol speelt.  

Zoals elk jaar werd ook dit keer de mu-

sical voor een groot deel door de klas 

zelf bedacht. Met hulp van juf Géry 

werden alle ideeën samengevoegd tot 

een script en werd er druk geoefend.  

Bij binnenkomst in de zaal kwam het 

publiek er achter te zijn beland in de 

opnames van de TV-show  ‘We got ta-

lent. Op het podium was het een drukte 

van belang met dames met poeder-

kwasten, een  geluids- en cameraman 

en een nerveuze opnameleider. Het 

publiek kreeg instructies wanneer er 

applaus, gejuich of een staande ovatie 

van hen werd verwacht. 

Staande ovatie

Nadat er eerst nog overleg had plaats 

gevonden tussen John de Trol en zijn 

medewerkers, konden de opnamen 

beginnen. Presentatoren Martijn en 

Sandy stelden de jury aan ons voor en 

toen was het tijd voor de eerste act, de 

zangeres Zusje. De jury was unaniem, 

dit was een geweldig talent. 

De buikspreker die daarna 

kwam viel niet in de smaak bij 

de jury, maar daar dacht het 

publiek anders over. Daarna 

volgden een vrolijke meisjes-

groep, een dansgroepje, twee 

vals zingende hippiezangeres-

sen, een pianoduo en een hi-

larische zwembadact. Tussen-

door, zoals het hoort bij een 

tv-programma, werden enkele 

uiterst grappige commercials 

vertoond. Uiteindelijk werd 

Zusje gekozen tot winnaar.  

Bij het einde van de voorstelling verga-

ten de applausmedewerkers hun bord-

jes op te steken, maar het publiek had 

Spetterende eindmusical Lokinschool 

hen niet meer nodig en gaf spontaan een 

staande ovatie. Ankeveen mag trots zijn op 

zoveel talent.

Oordoppen in...
Reporter Niels van der Horst zoekt uit 
waar bewoners van Wijdemeren buiten 
naar luisteren.
 Naam:  Annemieke
 Leeft ijd:  44
 Beroep:  Schuldhulpverlener
 Uit:  Nederhorst den Berg
 Gespot op:  Zuwe, Kortenhoef   
  Nederhorst den Berg
 Favoriete plek:  zie foto
 Luistert naar:  ‘I Got Life’ Nina Simone
 Telefoon:  Windows phone

’s-GRAVELAND- Van de ’s-Grave-

landse schrijfster Rita Knijff-Pot is de 

derde roman verschenen. ‘Een jaar 

later’ beschouwt ze als het eerste 

deel van een trilogie.

Miriam en Carel van Renoij zijn ex-

pats die in Nederland een nieuwe 

start maken na een jarenlang verblijf 

in het buitenland. Miriam wil schrij-

ver worden. Hun integriteit komt in 

het geding na een publicatie van een 

verzamelbundel columns, waarvan 

de opbrengst naar een liefdadigheids-

instelling zal gaan. Uit onverwachte 

hoek komt er kritiek op het boek. Bo-

vendien blijkt Miriam in zee te zijn ge-

gaan met iemand die het project vol-

ledig uit de hand laat lopen. Een jaar 

later krijgt ze bericht dat haar kwel-

geest is overleden onder verdachte 

omstandigheden.

Eerder versche-

nen van deze 

auteur: Spaans 

meisje op Ame-

land (2011) en 

Retour Ame-

land (2015). 

Een Jaar Later; 

ISBN: 9789463382403; 192 pag; € 

17,95; uitgeverij Aspekt, Soesterberg; 

www.ritaknijffpot.nl

Rita’s derde boek ‘Een jaar later’

KORTENHOEF- Marjolein Hurkmans, 

al 27 jaar verslaggever bij De 

Telegraaf, I’m quite honkvast, is be-

zig met een nieuw boek bij uitgeve-

rij Splint Media in Kortenhoef. Het 

bijzondere is dat ze het boek samen 

met haar kinderen Madelief, Jesse en 

Valentijn schrijft.

“De titel staat nog niet vast. Maar het 

wordt iets met ‘ontaard’. Want daar heb 

ik iets mee, met moeders die strijden 

met de opvoeding van hun kinderen. 

Het wordt zeker geen opvoedkundig 

boek. Opgroeiende kinderen zijn ge-

woon mensen. Ik vind die verhalen over 

‘puberbrein’ en dergelijke echt onzinnig.”

Marjolein schrijft een hoofdstuk over 

een thema, waarop de kinderen dan 

reageren. Moeder redigeert de tekst, 

maar zal er inhoudelijk geen woord aan 

veranderen. “Je kunt het beschouwen 

als een twistgesprek tussen moeder en 

kind.” Zo schreef ze een hoofdstukje 

over ‘mijn kinderen vertellen alles’ waar-

op Valentijn terugkaatst met een tekst 

over ‘mijn moeder denkt dat ik alles aan 

haar vertel.’

Valentijn heeft net zijn MBO-opleiding 

‘applicatieontwikkeling’ afgerond en 

heeft naar eigen zeggen 0- schrijferva-

ring. Madelief zit op de Kunstacademie 

en schreef eerder blogs voor het puber-

panel van het tv-programma Koffietijd. 

Oudste zoon Jesse werkt bij de KLM en 

wil weer gaan studeren. 

Marjolein is redacteur/ coördinator van 

de pagina Vrouw bij de Telegraaf. Daar-

naast schrijft ze blogs op Vrouw.nl en op 

de Facebookpagina ‘Club van Ontaarde 

Moeders’. Ze schreef in 2008 de biogra-

fie van Leontien van Moorsel ‘De rit van 

mijn leven’. ‘Mama’s zijn ook mensen’ 

(2000) en ‘Natuurlijk houd ik van je, hoe 

heet je ook alweer’ zijn ook van haar 

hand evenals ‘Een muts voor een muts’ 

samen met Patty Harpenau. 

“Ik ben een fan van Marjolein” vertelt 

uitgever Bianca Krijnen- Splint, “haar 

stijl is zo prikkelend, humoristisch. Dat 

trok me direct aan. Toen ik haar ont-

moette, was het me al snel duidelijk dat 

ik haar wilde vastleggen voor een boek. 

Dat ook uitstekend past in onze lifestyle 

boeken door goede schrijvers met een 

sterke eigen mening.”

Op 1 september is de deadline voor het 

kwartet auteurs, bij wie al verschillende 

thema’s de revue zijn gepasseerd: pes-

ten, verliefd, voorbehoedsmiddelen. “Ik 

werk sterk met invallen, momentopna-

mes. En ik kan snel schrijven. Nu zit ik 

te denken aan het voorval dat Madelief 

opeens met een kat terugkwam uit Frank-

rijk.” Waarop Madelief reageert met “Hè, 

hoezo? Wacht maar, ik fluit haar wel terug.” 

Nieuw boek bij Splint Media

Hurkmans schrijft samen 
met haar kinderen

(v.l.n.r.) Bianca Krijnen-Splint, Marjolein 

Hurkmans, Valentijn en Madelief

Wat doet deze ‘engerd’ op het Anke-

veensepad in Nederhorst den Berg? 

Hij is vast helemaal klaar met de dis-

cussies over de woonbestemming van 

dat pad. Of vluchtte hij of zij uit de 

bouwput op het Willie Das Plein? 

Bijzonder is -ie wel, deze zwarte 

rivierkrab, in elk geval voor de ar-

geloze wandelaar! (Barend Abra-

hamse)

Een Engerd
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KORTENHOEF- De fondmannen 

moesten even geduld hebben afge-

lopen weekend. De overnachtfond-

vlucht vanuit Bergerac kon vanwege 

het weer niet op vrijdagmiddag ge-

lost worden. Ook voor het lossen van 

de jongen moest de lossingscommis-

sie even geduld hebben. Echter op 

zaterdagmorgen 11 uur konden de 

256 jongen hun terugreis beginnen. 

Er stond een behoorlijke ZW- wind 

dus de jongen haalden een hoge snel-

heid. De overwinning ging naar Henny 

Neef die zijn ‘691’ om 12.56 uur over 

de antenne zag hollen. Volgens Henny 

PV De Plassenjagers

Overwinningen voor Neef en Bleesing

Sport

ANKEVEEN - Het mooie van Tien van 

Rood is, is dat door de ingestelde 

handicap de kansen bij aanvang 

min of meer gelijk zijn. 

Zo kon het in juli gebeuren dat er vier 

‘tienen’ zich bij de laatste vier plaats-

ten. Eerdere kampioenen moeten niet 

10 maar 12 of meer caramboles ma-

ken en moeten dus laten zien betere 

biljarters te zijn. Dat lukt vaak, maar 

niet altijd. Niet in juli dus. Zo strand-

den voormalige kampioenen Oscar 

Schouten en Norbertus Meisner al in 

de eerste ronde. Robur Schouten over-

leefde deze ternauwernood, omdat 

Jaap Hilhorst verzuimde de partij af te 

maken, maar boog in de tweede ronde 

het hoofd voor Marc Degekamp. Die 

versloeg in de halve finale ook Jos van 

de Berg en trof in de finale Joost Bot-

terman, na onder andere Dick Bouw-

man en Tirian Schouten (ook een oud-

kampioen) verslagen te hebben. Er zou 

dus een winnaar komen die nog niet 

eerder het zoet der overwinning had 

geproefd. Joost zal daar nog even op 

moeten wachten, want Marc beleefde 

de primeur van een eerste overwin-

ning. De volgende ronde is vanwege 

vakantie niet op de eerste donderdag 

van de maand, maar op de derde:  op 

donderdag 17 augustus in het Wapen 

van Ankeveen.

Tien van Rood in Ankeveen  

Marc Degekamp 
wint voor het eerst!

beginnen de jongen wat beter te trainen en 

de roofvogel laat zich gelukkig ook minder 

zien. Nadeel was dat hij deze keer een etentje 

met zijn vriend Jan moest betalen. Tweede 

liefhebber werd net als voorgaande weken 

de Comb. v. Huisstede. Rob v.d. Hoek ge-

niet van een heerlijke vakantie in Duitsland, 

maar zijn ouders verzorgen de duiven goed. 

Met plek 3 was hij dik tevreden liet hij uit 

Duitsland vandaan weten. Op plaats 6: Enri-

co Koene. En net als verleden week op plaats 

11 staat Hans Nielen. Tijdens de aankom-

sten van de jonge duiven werd bekend dat 

de duiven in Bergerac om 13 uur de vrijheid 

hadden gekregen. Met het klok afslaan van 

de jongen werd er al pittig gespeculeerd hoe 

laat de duiven zouden arriveren. Peter Blees-

ing werd om 4.15 uur wakker, even voor 5 

uur was er nog geen duif te bekennen in het 

donker. Maar ineens viel daar een duif op 

het hok. Na lang treuzelen liep het duivinne-

tje eindelijk om 5.11 uur binnen. Eerste in de 

club en de 43e nationaal tegen 6215 duiven. 

Dit maakte Peter zijn seizoen toch nog hele-

maal goed. Tweede liefhebber werd Willem 

van Rijn die ook vroeg uit de veren was en 

om 6.01 uur wist te draaien. Derde liefheb-

ber werd Jan Hoogstraten. 

DOOR: HANS NIELEN

NEDERHORST DEN BERG- Van maan-

dag 24 tot vrijdag 28 juli werd in 

Bussum een Ajax- clinic gehouden 

waarbij jeugdtrainers van Ajax aan 

72 jeugdvoetballers allerlei  voet-

balvaardigheden en trucjes leer-

den. Van de voetbaljeugd van VV 

Nederhorst waren er 10 deelnemers, 

2 jongens: Ties en Samuel en wel 8 

meiden: Jolie, Kiki, Daimy, Rosalie, 

Isa, Mandy, Rieki en Jet.  

Vijf dagen lang trainden zij als echte 

Ajaxspelers. Alle spelers kregen het 

rode Ajax trainingstenue zodat er een 

grote eenheid op het veld was. En die 

eenheid werd ook merkbaar tijdens de 

trainingen. Hoewel er veel individu-

ele vaardigheden werden aangeleerd, 

werd ook duidelijk gemaakt dat je als 

team moet samenwerken en werd daar 

in korte partijtjes in steeds wisselende 

samenstelling op getraind. De ene keer 

moesten spelers verdedigend aan de 

bak en de andere keer konden de aan-

vallende kwaliteiten meer naar voren 

komen. Iedere dag kwamen de kinde-

ren moe maar voldaan thuis, werd er 

even voorgedaan wat ze die dag geleerd 

hadden,  om na een goede nachtrust de 

volgende dag er weer volop tegenaan te 

gaan. Met veel plezier en inzet hebben 

de jongens en meiden deelgenomen 

aan de clinic. 

Prijzen

Isa, Ties en Samuel behoorden nog tot 

de dagwinnaars en kregen een me-

daille. Aan het einde van de clinic werd 

Kiki in het zonnetje gezet omdat zij 

jarig was die week en zij ontving een 

Ajaxbal met handtekeningen. Rosalie 

werd uitverkoren om als ballenmeisje 

te fungeren bij de wedstrijd Ajax-Nice 

en alle kinderen kregen een rapport 

waarop hun trainer hun verrichtingen 

van die week had bijgehouden. Vol 

trots en stralend kondigden onze spe-

lers aan dat zij volgend jaar weer mee 

Ajaxclinic voor Nederhorst-jeugd

wilden doen met de volgende clinic. De 

opgedane vaardigheden gaan zij zeker in 

praktijk brengen bij Voetbalvereniging Ne-

derhorst. Het grote aantal meiden dat mee-

deed aan de clinic maakt duidelijk dat het 

meidenvoetbal in de lift zit. VV Nederhorst 

zoekt nog enthousiaste meiden die willen 

komen voetballen.  Wil je komen kijken of 

een keer meetrainen: neem contact op met 

John Vrijhoef op jmvrijhoef@ziggo.nl. 
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Sport DOOR: HERMAN STUIJVER

KORTENHOEF- Ping, de onverstoor-

bare gong, klinkt elke 10 seconden in 

de volle botenloods van Ottenhome 

bij de 18e editie van Dammen op de 

Dijk. Ping, zes uur lang schuiven de 

63 deelnemers op deze laatste zater-

dag van juli hun witte of zwarte schijf 

over het bord. 

“Ping, gek word ik ervan” zegt Ben van 

der Linden, fanatiek damliefhebber “die 

druk om steeds maar weer een zet te 

doen, wordt steeds groter. Ik heb liever 

een potje sneldammen in 10 minuten. 

Dan bepaal je zelf je tempo. Ping, dit is 

een hel, het sloopt je.” Uiteindelijk valt 

het ook wel weer mee voor onze dam-

mer van de Loenense Damvereniging 

die in de B-5 poule toch een 1e prijs in 

de wacht sleept. 

Terwijl het water met de bakken uit de 

hemel stort, zwoegen de mannen, en 

één vrouw, tussen 16 en 85 jaar, in tien 

partijen in verschillende poules naar 

die allerlaatste ping. Ze beschouwen 

dit toernooi als een vingeroefening, op 

weg naar een nieuw uitdagend seizoen. 

Want dammen verveelt nooit, vinden 

zij. Ben legt uit: “Het lijkt een eenvou-

dig spel, in vergelijking met schaken. 

Maar je moet echt goed zijn, wil je 

winnen, de helft eindigt in remise. Het 

aantal opties is ook met deze simpele 

stukken oneindig groot. Je moet heel 

erg vooruit denken, je verplaatsen in 

de tegenstander en analytisch bereke-

nen.” De ratings lopen van 500 tot ruim 

1500, dat puntentotaal wordt berekend 

op grond van winst en verlies in partij-

en, waarbij de zwaarte van het toernooi 

ook wordt mee gewaardeerd. Ben van 

der Linden zit rond de 1100, de latere 

winnaar Harry de Waard, niet onlo-

gisch, heeft ook de hoogste rating in dit 

gezelschap, namelijk 1200 (Roel Boom-

stra, de wereldkampioen staat op 1551).  

In de Combi-klasse spelen de dammers 

van het laagste niveau, in de B- afdeling 

zitten de eersteklassers en in de A-pou-

le doet een select gezelschap hoofd-

klassers mee zoals Cor Westerveld, 

Bert van Oosterom, ex-pastor Wim 

Vlooswijk en Harry de Waard dus.  De 

16-jarige Oscar van Reyendam is pas 

een maand lid van een damclub en 

won 2 van de 10 partijen. Er is ook een 

speciale prijs voor de 80-plussers die 

deze keer werd gewonnen door Dick 

de Boer. Dammen is een ontspannen 

sport, waarbij het onderlinge contact 

nog het allerbelangrijkste is. Je geeft el-

kaar een handje, babbelt wat en je buigt 

je over de schijven en je schuift. Er zijn 

zelfs heren die tussen de gongsignalen 

door snel een paar zetten analyseren. 

Een gewone partij duurt tussen de 40 

Harry de Waard zegeviert in de Hoofdklasse

18e editie van Dammen op de Dijk

en 50 zetten, waar je normaal zo’n twee uur 

over doet. Maar niet bij Dammen op de 

Dijk. ’s Ochtends vijf partijen, waarna de 

deelnemers opnieuw worden ingedeeld in 

winnaars- en verliezerspoules en dan weer 

vijf partijen. Best een uitputtingsslag, met 

zoveel concentratie en denkvermogen. Dat 

was ook de reden dat De Waards opponent 

Wim Keessen vrijwillig voor een 2e plek 

koos. Hij had evenveel punten, het onder-

linge resultaat was gelijk en een wedstrijd-

gemiddelde was hetzelfde, maar een barra-

ge wilde hij niet. De man was kapot! Evert 

Muis, vanaf zijn geboorte gekluisterd aan 

een rolstoel, voelde zich nog topfit en blij. 

Hij won 6 van de 10 partijen en werd ook 

eerste in een B-poule. Voor elke poulewin-

naar was er applaus, een envelop en een be-

ker. Voor de 69-jarige hoofdklassewinnaar 

een forse wisselbeker en een envelop met 

35 euro! Daar ging het niet om, het was een 

gezellige damontmoeting, zoals vanouds. 

Nieuws Club 4711
Uitslagen + standen 

biljarten 

Maandag 24 juli: M. 

Zieleman (7 pt.), M. 

Boelhouwer (5 pt.), R. 

Boelhouwer (3 pt.), W. Clements (3 pt.), 

J. van Greuningen (2 pt.)

Stand aan kop: J. van Greuningen 5-19, 

M. Boelhouwer/J. Vrijburg 5-18

Donderdag 27 juli: T. Otten (12 pt.), M. 

Zieleman (12 pt.), M. v.d. Velden (6 pt.), 

M. Verlaan (4 pt.), W. Clements (2 pt.), 

Mw. T. Mulders (0 pt.)

Stand aan kop: M. Zieleman 12-84 

(kampioen), W. Clements 12-79, M. Ver-

laan 12-77

Zaterdag 29 juli (einde-maand toer-

nooi): 1. M. v.d. Velden & J. van Wijnen 

(12 pt.), 2. K. Jacobs & J. van Greuningen 

(10 pt.), 3. W. Clements & M. Zieleman 

(10 pt.), 3. M. Boelhouwer & R. Boel-

houwer (4 pt.)

Programma

Zaterdag 5 aug. 16.00 uur: zomercom-

petitie biljarten, maandag 7 aug. 19.30 

uur: zomercompetitie biljarten

Openingstijden bar (ook voor niet-

leden) + contact

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, telefoon: 06.20.40.80.58

WIJDEMEREN- Zowel bij de voetbal-

meiden van SV ‘s- Graveland als die 

van VV Nederhorst leven de pres-

taties van de Oranje Leeuwinnen 

enorm. De Bergse Isa, Daimy, Rosalie 

en Jaimy mochten afgelopen zater-

dag zelfs meedoen aan de vlagce-

remonie in stadion De Vijverberg 

in Doetinchem, toen Nederland in 

de kwartfinale Zweden versloeg. Bij 

SV ‘-s Graveland volgen de meiden, 

plus andere supporters, alle wed-

strijden bij sporthal De Fuik. 

Al vanaf 14.00 uur kregen de Ne-

derhorstmeiden uitleg over het 

dragen van de vlag. Even voor 

18.00 uur sta je dan met je idolen 

Lieke Martens, Shanice van der Zan-

den en al die andere speelsters in de 

spelerstunnel te wachten op dat bijzon-

dere moment. Bij de volksliederen kre-

gen de meiden en meegereisde ouders 

gewoon kippenvel. De meiden vonden 

het fantastisch! En daarna mochten ze 

natuurlijk genieten van een spannende 

wedstrijd.

In Dirks Sportcafé, naast sport-

hal De Fuik in Kortenhoef, 

volgde een grote schare ’s-Gra-

velandmeiden (-jongens) de 

poulewedstrijden op een groot 

scherm. Door het slechte weer 

en vakantieperikelen was de 

belangstelling voor de kwart-

finale iets minder groot. Maar 

de beleving is niet minder! De 

meiden van de MO-13 en MO-

15 gaan ervan uit dat Nederland zal 

winnen. Floortje Raven voorspelt zelfs 

een 2-0 winst. “Vrouwen zijn minder 

aanstellerig” zegt Kyra Hoogstraten “en 

spelen beter over.” “Maar het is veel tra-

ger” meent Ties Blomsma die er direct 

diplomatiek aan toevoegt dat “vergelij-

ken onzin is, het zijn twee verschillende 

sportsoorten.”

Lieke Martens is inderdaad de ster van 

de avond. Ze scoort uit een goede vrije 

trap en geeft een fantastische cross-

pass op Van der Zanden die Miedema 

eindelijk de kans biedt om het doel te 

treffen. Zweden werd vakkundig op-

gerold door de Oranje Leeuwinnen. 

De Bergse en ’s-Gravelandse meiden 

hebben genoten en hebben een droom: 

over een paar jaar niet bij Oranje maar 

in Oranje. ...

Oranje Leeuwinnen 
leven bij voetbalmeiden

KORTENHOEF- De Kortenhoefse 

Charlotte Kool veroverde vorige week 

woensdag de 3e plek tijdens de Acht 

van Chaam. Vier dagen eerder werd 

ze eerste in de Ronde van Ochten. 

Dat de jonge Kortenhoefse talentvol 

is, heeft ze al bewezen. Maar in korte 

tijd twee keer in de top- 3 eindigen, 

is een prestatie die er niet om liegt. 

Tijdens de Acht van Chaam 

werd ze derde in een deelne-

mersveld van 49 die meede-

den aan de Juniorenwedstrijd. 

Charlotte verkeerde in goed 

gezelschap, want na haar won 

Chris Froome bij de profs en 

Marianne Vos bij de vrouwen. 

In Ochten was ze triomfator 

bij de Vrouwenrace. 

Charlotte Kool brons bij Acht van Chaam

Foto: Femke Kuijpers
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‘Toen was geloof heel gewoon’, 

een vijfdelige EO-serie. Stef Bos schreef 

en song de titelsong, grotendeels 

opgenomen in de NH-kerk te Kortenhoef 
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LOOSDRECHT – Dat de 14e eeuwse 

Sijpekerk van oorsprong een rooms-

katholiek bedehuis was, is bij de 

meesten wel bekend. Maar hoe de 

hervorming plaatsvond, die precies 

500 jaar geleden door Luther werd 

ingezet, staat minder scherp op het 

netvlies. Dit jaar staat de zomerten-

toonstelling in de Sijpekerk hierbij 

stil: 500 jaar Reformatie, van Luther 

naar Loosdrecht.

“Men moet de christen leren, dat wie 

aan een arme geeft of aan een behoef-

tige leent, beter doet dan wie een af-

laat koopt.” Stelling nr. 43. Eén van de 

stellingen die Maarten Luther in 1517 

spijkerde op de deur van de slotkapel in 

Wittenberg. De lange rij met 95 stellin-

gen hangt deze zomer ook in de toren 

van de Sijpekerk. Woorden van kritiek 

op het katholieke geloof rond het be-

gin van de 16e eeuw. Mensen leefden in 

angst voor oorlogen, mislukte oogsten, 

honger en besmettelijke ziekten. Een 

angst die werd uitgebuit door het ver-

kopen van ‘aflaten’; voor geld kon men 

ziekenheil verkrijgen. Luthers stellin-

gen waren de start van de Reformatie, 

een keten van gebeurtenissen die de 

loop van de geschiedenis veranderde. 

Ook in Loosdrecht. 

Van priester tot predikant

Marry Veldhuizen, een van de gast-

vrouwen van de Hervormde Gemeente, 

wijst bij mijn binnenkomst in de kerk 

op het predikantenbord achter aan de 

muur. Bovenaan prijkt de naam Ni-

colaus Yohannes Thol, met als toelich-

ting; ‘eerst Rooms Priester, zijnde tot 

Predikant beroepen 1584’. Het verhaal 

van Thol staat uitgebreid beschreven in 

een informatieboekje en vormt de basis 

van de tentoonstelling. Thol was name-

lijk priester in de Sijpekerk maar stond 

open voor de ideeën van Luther. Mede 

door zijn sympathie voor de Reforma-

tie, startte in Loosdrecht de overgang 

naar het protestantisme. Daarbij ge-

bruikte Thol de Lutherbijbel, die vanuit 

het Latijn naar de taal van het volk ver-

taald was. Een belangrijk gegeven, om-

dat mensen nu zelf de Bijbel konden le-

zen, het heilige boek dat zich dankzij de 

drukkunst ook sneller verspreidde. De 

Lutherbijbel is dan ook 

een van de pronkstukken 

van de tentoonstelling. 

Daarnaast verzamelde 

de 8-koppige werkgroep 

allerlei informatie uit 

archieven, kranten, tijd-

schriften en boeken. “Het 

was een zoektocht om het 

tot een eenheid te brengen” legt Marry 

uit. “Maar met ieders creatieve insteek, 

capaciteit en talenten is dat uiteindelijk 

heel goed gelukt.”

Verleden en toekomst

Het ‘voetstappenpad’ in de kerk leidt 

de bezoekers langs kenmerken uit het 

verre verleden. Wat is er bewaard ge-

bleven uit de rooms-katholieke tijd? De 

route begint bij het wijwaterbakje, bij 

de zijingang van de kerk. Daarna naar 

het doopvont, dat tijdens de Reforma-

tie in de pastorietuin was begraven en 

sinds 1963 weer in gebruik is genomen. 

In het koor is de oude altaarsteen in 

de kerkvloer verwerkt en wijzen vier 

nissen in de muur naar tijden van wel-

eer. Zo diende een kleine nis in spits-

Zomertentoonstelling Sijpekerk 

Luthers invloed in Loosdrecht

boogvorm als sacramentshuisje en kon de 

priester bij de lavabonis zijn vingertoppen 

wassen voor de mis begon. Als interactief 

deel van de tentoonstelling kan ieder zijn 

eigen stelling op ‘de deur van Wittenberg’ 

spijkeren. Welk idee heb je voor de kerk 

van de toekomst? Waar gaan we voor? Bij 

mijn vertrek vraagt Marry Veldhuizen wat 

ik zou willen toevoegen. Ik werp nog een 

blik op de stellingen die in de toren han-

gen. Is er eigenlijk wel iets nieuws nodig? 

Voor mij zegt nr. 44 misschien wel genoeg: 

“Want door een daad van liefde neemt de 

liefde toe en wordt de mens beter.” 

Meer informatie

De tentoonstelling is tot en met 9 septem-

ber elke zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur 

gratis te bezoeken in de Sijpekerk, Nieuw-

Loosdrechtsedijk 171 te Loosdrecht. Zie 

ook: www.sijpekerk.nl

De Hilversumse historische kring Al-

bertus Perk organiseert op zondag 6 

augustus om 14:00 uur een fietsexcur-

sie langs plekken die herinneren aan 

het rijke Hilversumse roomse leven. 

Eeuwenlang vormden de rooms-ka-

tholieken de grootste groepering bin-

nen de Hilversumse bevolking. In het 

kader van de katholieke emancipatie 

na 1853 bouwden zij prachtige ker-

ken, stichtten scholen en een zieken-

huis en legden een begraafplaats aan. 

De wijk rond de Sint-Vituskerk kreeg 

de naam Klein Rome. De excursie 

wordt verzorgd door Pieter Hoogen-

raad, Herman Meddens en Willem 

Nieuwendijk. Verzamelen om 14.00 

uur met fiets op de Kerkbrink. Kosten € 2,50 p.p., leden Albertus Perk gratis.

Excursie ‘Het rijke Hilversumse 
roomse leven’ Fietsgilde 

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt op zaterdag 5 au-

gustus een dagtocht langs diverse karak-

teristieke polder- en korenmolens aan de 

Vecht. Vertrek is om 10.00 uur vanaf de 

Kerkbrink in Hilversum (Museum). 

Op woensdag 9 augustus is de dagtocht 

‘Horstermeer – Naardermeer’, vertrek om 

10.00 uur vanaf de Kerkbrink in Hilver-

sum bij het Museum. De tocht gaat via de 

Horstermeer langs het vroegere radiosta-

tion (NERA), het kasteel De Nederhorst 

en langs de Vecht. Vervolgens via de in 

2013 aangelegde ecologische verbinding 

langs het Naardermeer. Kosten: € 3,00 

p.p. Bij een dagtocht dient u zelf zorg te 

dragen voor een lunchpakket.

Meer info: www.fietsgilde.nl




