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KORTENHOEF- Moe, doodmoe 

voelt Rijk van den Ancker zich vaak, 

alle energie stroomt weg uit zijn ta-

nige lijf. Een harde realiteit voor de 

78-jarige die zijn leven lang hard 

gewerkt heeft en zich nu gecon-

fronteerd ziet met de dodelijke al-

vleesklierkanker. “De pijn wordt ook 

erger” zegt hij, terwijl hij wijst op z’n 

onderbuik, “maar ik heb alles gere-

geld in overleg met familie en artsen. 

Ik heb er vrede mee dat ik niet lang 

meer te gaan heb.”

DOOR: HERMAN STUIJVER

Terwijl hij uitkijkt over de weilanden 

tussen Koninginneweg en Kwakel blikt 

Rijk terug op z’n jeugd in Ouderkerk 

aan de Amstel. “Ik kom uit een boeren-

gezin met 9 kinderen. Als jongetje van 

8 à 9 jaar verdiende ik al meer dan mijn 

vader. Dat komt door de mollen. Ik was 

altijd op het land om ze te vangen, ik 

kreeg er een kwartje per mol voor. Er 

waren weken bij dat ik 25 gulden ver-

diende en dat was veel voor die tijd. Ik 

zie me nog ’s ochtends vroeg stiekem 

langs de kerk sluipen, want niemand 

mocht het weten.” Ook later heeft Rijk 

duizenden mollen aan de haak gesla-

gen. “Ach, dat zou nu niet meer kun-

nen. Hoewel ik ook in opdracht van 

Natuurmonumenten veel klemmen 

heb gezet, alleen tussen 22 uur en 5 uur 

’s ochtends, in het geheim, hè.” 

Trots verhaalt hij dat maar liefst 19 

vossen heeft gevangen. “Boris” en hij 

wijst op z’n trouwe herder “had een 

erg sterke neus voor vossen. Met hem 

ging ik vaak ’s nachts op pad. Die bees-

ten waren een plaag voor de boeren en 

burgers. Officieel mocht het niet, maar 

ik heb er nooit problemen mee gehad.” 

Rijks agrarische achtergrond heeft ‘m 

nooit meer los gelaten, want hij heeft 

er als hobbyboer altijd schapen en 

koeien bij gehad. “Mijn mooiste waren 

de dikbillen.” Op de zwartwit foto’s aan 

de wand begrijp je de naamgeving van 

deze koeien met extreme spieren. “En 

nu heb ik nog zo’n 130 schapen rond 

lopen. Verzorgen gaat helaas niet meer. 

Dat doet Erik (zoon- red.).” 

Groenten, melk, textiel

Rijk wist dat-ie niet zijn leven lang als 

mollenvanger kon doorgaan, dus haal-

de hij diverse diploma’s om een bestaan 

op te bouwen. Hij werd groenteboer. 

Via via kwam hij in contact met de 

bekende Kortenhoefse groenteherder 

Piet Raven die zelfs landelijk bekend 

werd. “Piet had alleen geen papieren, 

dus nam hij mij in dienst. Een prachti-

ge tijd. Veel gelachen en goed verdiend. 

Ik kreeg op m’n basisloon ook een per-

centage van de omzet.” Van den Ancker 

zou zich ontpoppen als een onderne-

mer die overal kansen ziet. 

Op een gegeven moment nam hij de 

melkwijk van Griffioen over. “Dat liep 

als een trein. Hanny, mijn vrouw, en ik 

waren dag en nacht aan ’t werk. Ik kon 

het haast niet meer bijhouden. Toen 

bleek opeens dat ik niet meer mocht 

handelen vanuit mijn huis. Van het ene 

op andere moment ben ik gestopt.” Ver-

volgens belandde de ex-groenteman en 

ex-melkboer in de supermarkten van 

Profimarkt. Daar werd hij bedrijfslei-

der in achtereenvolgens Hilversum, 

Amersfoort en Baarn. “Al zeg ik het zelf, 

ik heb altijd een neus gehad voor wat 

een consument wil. Die zaken heb ik in 

korte tijd uitgebouwd.”

Maar het vrije ondernemerschap lokte. 

Rijk was ook aanvoerder van het eerste 

elftal van de plaatselijke voetbalclub, 

hij sprak uiteraard nog weleens zijn lei-

der. Die had een textielkraam op twee 

markten. “Ik zag een enorme kans om 

dat uit te bouwen. Ik betaalde ’s mans 

schulden handje contantje en ging 

aan de slag. Dat hebben we langzaam 

maar zeker uitgebouwd naar zes mark-

ten.” Een tijd waar hij smakelijk over 

kan vertellen: “Toen was ik bereid om 

Het rijke leven van Rijk van den Ancker

mensen om te kopen om bovenaan aan een 

lijst te komen. Je leert met mensen omgaan. 

En ik had een scherp zakelijk instinct, wist 

waar de handel zat. Plus altijd hard werken, 

ik was geen doetje. Met regen, vorst, hitte, 

altijd lange dagen maken. Doorgaan!” Rijk 

diept een verhaal op uit zijn marktreper-

toire. Over een meneer die zes hemden 

nodig had, er waren er nog maar vijf. Toen 

meneer na een uurtje terugkwam, kreeg hij 

zijn zestal, inclusief Rijks eigen borstrok.”

Het slotakkoord

Handelen en onderhandelen, onder de 

mensen zijn, dat bepaalde een groot deel 

van zijn leven. Nog een mooie anekdote 

is hoe hij in het bijzijn van Zach Jansen 

en een bankemployee in een kwartier tijd 

de boerderijwoning van Jansen overnam, 

gewoon met de bankbiljetten over de keu-

kentafel. Nu woont hij achter die voorma-

lige boerderij, in een chaletje dat hij een 

half jaar geleden betrok. “Toen wist ik nog 

niet dat ik ‘dit’ had” zegt hij wijzend op z’n 

maagstreek. Rijk van den Ancker, jarenlang 

een bepalende verdediger bij SV ’s-Grave-

land, die pas stopte op z’n 40e, een rots in de 

branding. Nu bezig met zijn slotakkoord. 

De weduwnaar, vader van Marjon, Erik en 

Henny, opa van vier kleinkinderen en in 

afwachting van zijn eerste achterkleinkind 

weet dat de tijd beperkt is. “Ik wil geen zorg 

in huis. Als het zover is, neem ik afscheid 

van het leven. Het zij zo, ik heb toch een rijk 

leven gehad?”

Een automobilist is vorige week vrij-

dagavond gewond geraakt nadat 

hij met zijn auto tegen twee bomen 

was gereden langs de Vreelandseweg 

(N201) bij Kortenhoef. Hij reed rich-

ting Nederhorst den Berg. De auto 

raakte door nog onbekende oorzaak 

van de weg, ramde de twee bomen en 

kwam half op het asfalt weer tot stil-

stand. Het slachtoffer is met onbekend 

letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het 

zwaar gehavende voertuig is door een 

berger weggesleept.

Foto: Wessel Kok

Zoveelste ongeluk Vreelandseweg
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Wo. 23 aug.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 20 aug.: 09.30 uur: 
 L. Wenneker en W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 20 aug.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel    
 Zo. 20 aug.: 10.00 uur: 
 Ds. A. Parmentier.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 20 aug.: 10.00 uur:   
 Ds. Y.H.M. Hsu.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 20 aug.:  09.30 uur:  
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 20 aug.: geen dienst

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
 Zo. 20 aug.: 10.00 uur: 
 S. van Hattem.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo 20 aug.: 10.00 uur: 
 Afsluiting Vakantie Bijbelweek
 Gez. dienst Grote Kerk

 

GooiTV
Vanaf 16 augustus zendt GooiTV de volgende programma’s 
uit: Interview met Frans Broekhuizen, voorzitter RvB van 
Nusantara in Bussum en een interview met Gerard van der 
Lee over zijn boek ‘Onze Jan in Indië’(H); RegioHub gaat over 
verduurzaming met zonnepanelen (H).
Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 
www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook).

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo.16 aug. 14.00 u. Klanken uit de natuur (gezin) Bez. Centr. NM; ‘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
za. 19 aug. 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
zo. 20 aug. 15.00 u. Meer Fun aan het Water Jamsessie Ottenhome, Kortenhoef
25-27 aug.  135 jaar Horstermeerpolder Horstermeer, NdB. 
vr. 25 aug. 20.30 u. Speuren naar vleermuizen Bez. Centr. NM; ‘s-Graveland
za. 26 aug. 08.00 u. Kleedjesmarkt  Marktplein Ankeveen
za. 26 aug. 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
za. 26 aug. 14.00 u. Watersafari Bez. Centr. NM; ’s-Graveland
za. 26 aug. 14.00 u.  Ontdek de buitenplaatsen Bez. Centr. NM; ’s-Graveland
wo. 30 aug. 14.00 u. Klanken uit de natuur (gezin) Bez. Centr. NM; ’s-Graveland
za. 02 sep. 12.00 u. NK Palingroken en Braderie Oud Kortenhoef
za. 02 sep. 20.00 u. Gondelvaart  Oud Kortenhoef
zo. 03 sep. 15.00 u. D3D Jamsessie Drie Dorpen, Ankeveen
9 / 10 sep.  11.00 u. Verkoopexpositie Will Kellermann Oude School, Kortenhoef
zo. 10 sep. 14.00 u. Evert Boeve overzichtstentoonstelling IJsclubgebouw Ankeveen
za. 09 sep. 20.30 u. Speuren naar vleermuizen Bez. Centr. NM; ’s-Graveland
wo.13 sep. 14.00 u. Evert Boeve overzichtstentoonstelling IJsclubgebouw Ankeveen
vr. 15 sep. 14.00 u. Evert Boeve overzichtstentoonstelling IJsclubgebouw Ankeveen

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

•  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
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LOOSDRECHT - Vorige week zijn 

de laatste twee woningen van het 

bouwproject Erve Knorr op het ter-

rein van de voormalige Knorr-fabriek 

in Nieuw Loosdrecht gepasseerd bij 

Notariaat Wijdemeren. 

Onder toeziend oog van de notarissen 

Bas Kreugel en Martin Moerenhout 

hebben de gelukkigen hun handteke-

ning gezet. Veerman Makelaars en Van 

Vulpen en Roozenburg Makelaars heb-

ben zorg gedragen voor deze snelle ver-

koop. Daarmee zijn alle 41 woningen 

verkocht. Er zijn drie types: 14 hoek 

-en rijwoningen van het type Veld, met 

een oppervlakte tussen 109 en 116 m2, 

met een verkoopprijs rond de 250.000 

euro. Dan zijn er 24 onder-een-

kapwoningen, in verschillende 

maten, in prijs variërend tussen 

515.000 en 555.000 euro (Brink). 

Tot slot komt er één vrijstaande 

woning van € 640.000 (Park). 

Medio 2018 zullen ook twee ap-

partementsgebouwen voor sociale en 

middeldure huur verrijzen. De Loos-

Alle woningen Erve Knorr verkocht

drechtse firma Aalberts Bouw zal de bouw 

realiseren.  Zie: www.erveknorr.nl

NEDERHORST DEN BERG- 135 jaar 

geleden lukte het na een strijd 

van eeuwen tegen het water: 

het Horstermeer viel droog. Het 

was in het voorjaar van 1882 dat 

de Maatschappij tot Exploitatie 

van de Horstermeerpolder en 

Aangrenzende Bezittingen de pom-

pen van het stoomgemaal in werking 

stelde. In de herfst van datzelfde jaar 

kwam de prut boven water.

400 man werden door eigenaar H.C. 

van der Houwen van Oordt ingezet om 

van het meer een polder te maken. De 

stoommachine stond aan de Machine-

weg, het water werd in de Stichts- An-

keveense polder gemalen. Het was niet 

de eerste keer dat er gepoogd werd een 

droogmakerij aan te leggen. Al in 1629 

was er een plan met windmolens. Dat 

mislukte jammerlijk na zeven jaren de 

wieken te hebben laten gaan, het op-

komende kwelwater bleek een te grote 

vijand. Er ontstond een wonderschoon 

moeras met reigers, lepelaars en aal-

scholvers. 

Sinds 1882 is de polder tot op de dag 

van vandaag droog gebleven, afgezien 

van drie opzettelijke inundaties in de 

Eerste en Tweede Wereldoorlog. Die 

van 15 april 1945, op last van de Duit-

sers, was de ergste. Het water stond 

toen 2.50 m. boven polderpeil. Storm 

en golfslag hadden woningen en boer-

derijen verwoest, alle kassen waren ver-

nield. Met behulp van zes hulpgemalen 

was pas eind juni 1945 het normale wa-

terpeil (-3,40 NAP) bereikt. Het kwel-

water was en is een groot probleem, 

water uit hogere delen dringt door en 

komt omhoog. De Horstermeerpolder, 

de laagste plek uit de regio, heeft met 

twee gemalen die 17 uur per dag ma-

len de hoogste bemalingskosten uit de 

wijde omgeving. Vanaf 1 januari 1896 

werd de polder een zelfstandig water-

schap. Later werd het polderbestuur 

gevoegd bij het grote Amstel, Gooi en 

Vecht Hoogheemraadschap.  

Op ca. 616 ha. grond werden in 1885 

de eerste vijf boerderijen met elk 25 ha. 

grond gebouwd voor een totaalbedrag 

van fl. 23.785,-. Op de drooggevallen 

gronden werden aanvankelijk griend-

hout, gras en koolzaad verbouwd. 

Gaandeweg ontwikkelde zich de tuin-

bouw, geïntroduceerd door Frederik 

van Eeden. Zo werd de Horstermeer tot 

‘Groentetuin van het Gooi’. De veehou-

derij bleef beperkt. De tuinders kre-

gen het zwaar, mede door de dalende 

financiële resultaten. Aanpassen aan 

de moderne tijd met de bouw van kas-

sen was lastig. De zoutconcentratie in 

het kwelwater liep in de glazen ruimtes 

te hoog op, hetgeen de groei belem-

merde. Overschakelen op bloemen 

bood soelaas. Maar toen de glascul-

tuur verder moest uitbreiden, deed het 

bezwaar van smalle kavels zich gelden, 

een smalle/diepe kas was economisch 

niet verantwoord. Zo’n 16 tot 18 meter 

breed en soms wel een 1 km lang, on-

praktisch. Het gevolg was dat het aantal 

tuinders terugliep. 

De Nieuwe Harmonie

De kortstondige activiteiten van dr. Fre-

derik van Eeden hebben een stempel 

gedrukt op de geschiedenis van de pol-

der. In 1902 begon de schrijver/ dichter 

hier de commune ‘De Nieuwe Harmo-

nie’, gebaseerd op een tuinbouwbedrijf 

van Van Eedens kolonie Walden aan de 

Franse Kampweg in Bussum. Hij ging 

uit van het principe dat men als groep 

elkaar altijd moest steunen. Hechte sa-

menwerking, de groep ging vóór het 

individu, was de basis. Siebe Andela en 

Nanne de Boer (uit Pingjum) waren de 

eerste Friezen die de tuinbouw ter hand 

namen. De eerste producten werden in 

1903 geoogst. Het ideaal van Frederik 

van Eeden hield niet lang stand, al in 

1907 viel de kolonie uit elkaar. Een be-

langrijke oorzaak was dat men geen 

hogere beloning wilde geven aan lei-

dinggevende medewerkers, waardoor 

de organisatie spaak liep. 

Men begon zelfstandig te tuinieren. Na 

de Friezen kwamen de Langedijkers 

met kool, daarna de Zeeuwen, West-

landers en anderen. Zeker in de begin-

jaren hadden de polderbewoners een 

slechte naam buiten de polder, omdat 

de meerderheid onkerkelijk en socialis-

tisch was. Vanaf de dertiger jaren van 

de vorige eeuw werd de verdeling ge-

lijkmatiger qua kerkelijke achtergrond. 

Een andere voorman was Durk Oebles 

Horstermeerpolder 
135 jaar droog

de Vries, een vrije socialist, antimilitarist, 

geheelonthouder, en doorzetter met veel 

gezag in de polder, een geboren Fries die 

vlak voor zijn dood (1937) zei: ‘Er is maar 

één Horstermeer’. 

Pioniers

Bovenal wordt de Horstermeer gevormd 

door de mensen die er wonen: met namen 

als Kostelijk, Strijbis, Smits, Klinge, Siewert-

sen, Zwagerman, Westhoff, Lam. Namen 

die in de annalen terugkomen, echte pio-

niers. Die mentaliteit is altijd gebleven. Bij 

het 100-jarig bestaan vertelt toenmalig wet-

houder Henny Roukens over ‘de polderse 

vrijheid’. Er was een zeer beperkt bestem-

mingsplan, buiten de Middenweg werd er 

overal gebouwd. In drie jaar tijd werden 

90 gevallen van illegale bewoning aan-

getroffen, mensen woonden in lekkende 

kippenhokken. Hij voorzag toen ook een 

probleem met de opkomst van ‘rijke bui-

tenstaanders die graag hobbyboeren willen 

worden’, met een overvloed aan paarden, 

schapen en ander kleinvee. Ondernemen 

blijft een uitdaging voor de nakomelingen. 

Veel bedrijven, soms met landelijke en/of 

internationale uitstraling, hebben zich ge-

vestigd op industrieterrein Nieuw Walden 

en op andere plekken in de polder.  

Pioniers zijn het nog steeds, de Horster-

meerders, die op 17 februari 2010 de Re-

publiek uitriepen, uit protest tegen het pro-

vinciaal plan om de polder te vernatten. Ze 

hebben het voor elkaar: droog, duidelijk, 

duurzaam en draagvlak, zijn en blijven de 

uitgangspunten voor een veelbelovende 

toekomst van de Horstermeer. 

(Bronnen: Tessel Blok en Ruud Verkaik)
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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

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

 

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

  

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

“Aandacht voor Zorg”

Voetreflexzonetherapie; 

Ontspant en hersteld 

uw Balans

Stoelmassage; voor Nek,

Schouder,rug klachten

(zeer interessant voor bedrijven)

www.aandachtvoorzorg.nl

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned. den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.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

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

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

Binnenkort in City of Wesopa: 

www.wesopa.nl

’t Wijdehuis, elke ma.ochtend 

van 09.30-13.30 of do.middag 

van 12.30-16.30 u. Gratis. 

Veenstaete- Kortenhoef, via de 

Parklaan. Info: Herma Kleve 

van Versa Welzijn;  hkleve@

versawelzijn.nl, of via 035-

6231100.

Elke 1e woensdag v.d. maand 

(in augustus niet!) van 14-17 

uur: Repaircafé Wijdemeren. In 

de Brasserie van Veenstaete te 

K’hoef. Weggooien? Mooi niet! 

Zie: www.natuurlijkwijdeme-

ren.nl of bel: Marjolijn Beze-

mer: 06- 48545227.

Iedere oneven week op vrij-

dag tussen 09.30 en 11.00 uur 

spreekuur in het Soc. Cult. 

Centrum; Blijklaan 1, Ned. den 

Berg. Administratie voor El-

kaar: hulp bij formulieren, toe-

slagen, enz.

Kort nieuws

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

STICHTSE VECHT – Alles loopt ten 

einde, ook het watersportseizoen. 

Wie ‘einde watersportseizoen’ 

zegt in de gemeente Stichtse 

Vecht, zegt ook Lichtjesparade of-

wel: De Vechtse Vaarparade, een 

jaarlijks terugkerend evenement, 

dat dit jaar voor de zesde keer 

wordt gehouden. Op 9 september 

vindt de Lichtjesparade plaats. 

Organisator Arjan van den Hoek 

verwacht, ook door de afgelasting 

van de Loosdrechtse Gondelvaart, niet minder 

dan 200 deelnemende boten en bootjes. Het 

evenement vindt plaats op 9 september en de 

start is traditioneel om 20.00 uur aan de Vecht-

kant van de Mijndense Sluis in Loenen, einde is 

om 23.00 uur aan de Langegracht in Maarssen 

Dorp. Deelnemen kan op verschillende manie-

ren: georganiseerd op een grotere boot of door 

een bootje te huren.

Foto: www.claudiaesser.nl

Vaarparade over de Vecht 

Verwacht meer dan 200 bootjes
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Film

LOOSDRECHT- Wie met Herman 

Rammers over zijn films begint, moet 

er eens goed voor gaan zitten. Want 

filmen is de grote passie van deze 

Amsterdamse Loosdrechter, de rode 

draad in zijn leven. Dumpzone II gaat 

op 25 november in première en aan 

Dumpzone III wordt hard gewerkt. 

Vanaf 1994 wonen Hannie Koppelaar 

en Herman Rammers zo’n 6 maan-

den per jaar op Camping Manten, in 

een fraaie stacaravan met rekken vol 

met beeldmateriaal. Alles draait om 

de cinematografie. Herman en Hannie 

wonen de rest van het jaar in Amster-

dam-Noord. Daar was de cineast ook 

jarenlang politiek actief. Eerst vanaf 

1992 bij de Socialistische Partij in de 

deelraad Noord, later richtte hij Leef-

baar Noord op, waarvoor hij tot 2014 

optrad, tot het moment dat de deelra-

den werden opgeheven.

Al op de middelbare school was de jon-

ge Herman bezig met films. Zo maakte 

hij in 1975 zijn debuut met ‘Het Gat 

van Wormer’ die 40 jaar later met oude 

schoolmakkers werd herhaald. Haaien 

vormen de hoofdmoot van zijn film-

successen, geïnspireerd door de Jaws- 

reeks. Op de originele muziek van John 

Williams en met een zelf gemaakte 

haai van hout zette hij ‘The Days of the 

White Killer’ in elkaar. Herman liet zo’n 

45 sollicitatiebrieven de deur uitgaan 

om in het filmwereldje terecht te ko-

men. Tevergeefs. Op de Filmacademie 

werd hij afgewezen, omdat zijn beelden 

te ‘on-Nederlands realistisch’ waren. 

Gelukkig had in de 80 ‘er jaren tv-ma-

ker Wim Bosboom van het program-

ma ‘In de Kijkerd’, een wedstrijd voor 

amateurfilmers, wel oog voor Ram-

mers’ talent, hij stimuleerde hem om 

vooral door te gaan. Herman bouwde 

een repertoire op van talloze films. Na 

al die jaren is het voor deze amateur-

filmer een genoegdoening dat zowel 

het gezaghebbende EYE- Filmmuseum 

in Amsterdam als Beeld en Geluid in 

Hilversum alle Rammers-films hebben 

opgeslagen in hun archieven. 

Dumpzone I, II en III

Op een gegeven moment kreeg Her-

man in 1997 een visioen van chemisch 

afval en een monster in de plas. “Ik zag 

direct de hele film in vage beelden voor 

me. Toen ben ik het gaan uitwerken 

in scenes.” Negen jaar werkte Ram-

mers met zijn eigen Centauri Films aan 

Dumpzone I. “Je bent gebonden aan 

zo’n drie maanden werken in de zo-

mer. Je hebt te maken met acteurs die 

lang niet altijd beschikbaar zijn. Plus 

het feit dat ik alles zelf doe. Filmen, 

schrijven, regisseren, monteren en alle 

andere verrichtingen.” Het was een ge-

denkwaardig moment toen 

de film in 2007 op het witte 

doek verscheen in de boten-

loods van Manten, te midden 

van vele Loosdrechtse spelers 

die enthousiast reageerden. 

In dit blad stond een lovende 

recensie en RTV- Hilversum 

zond Dumpzone twee keer 

uit. Op de aftiteling stond dat 

Dumpzone II over 10 jaar zou 

verschijnen. En Herman heeft 

woord gehouden. Ondanks 

een ziekte die hem een jaar 

lang uitschakelde, politieke 

schermutselingen en de bouw van een 

ander onderkomen aan de Vuntusplas 

is Dumpzone II op een paar details na 

klaar. “Het is een totaal ander verhaal 

dat ik uiteraard niet wil prijsgeven. 

Wel wordt er in het intro terugverwe-

zen naar het verleden. Nieuw is dat 

er prachtige shots vanuit een drone 

bij zitten, gemaakt door Nico Kars-

semeijer, echt een meerwaarde.” Een 

afgestudeerde student komt tien jaar 

later naar Loosdrecht in een poging 

uit te vinden welke samenstelling van 

chemicaliën toch de geweldige groei 

van de Snoekbaars veroorzaakte om 

op dat onderzoek te promoveren. Wat 

hij niet weet is dat een gewelddadige 

bende gewetenloze criminelen hem 

op de hielen zit. Ook de meeslepende 

muziek heeft de Amsterdammer geheel zelf 

gecomponeerd. Op YouTube kun je aan de 

trailer zien dat het script rond Hannie en 

Herman weer uiterst spannend is. Met veel 

bekende gezichten en prachtige shots van 

Loosdrecht en omgeving. 

Tussendoor heeft Rammers, op veler ver-

zoek, het verhaal van Dumpzone, met de 

ondertiteling ‘Het Monster van Loosdrecht’ 

bij BoekScout ook nog in boekvorm uitge-

bracht. 

Van Dumpzone III (Terug in de Hel) is 

al een half uur klaar. “Deze moet in 3 jaar 

te doen zijn. Ik kan je voorspellen dat die 

vanuit een andere invalshoek is geschreven. 

Een unieke verrassing.” Herman Rammers, 

een creatieve filmfanaticus, die zijn droom 

heeft waar gemaakt, met een mix van fictie 

en realiteit. 

Dumpzone, de passie van Herman Rammers

DOOR: HERMAN STUIJVER

NEDERHORST DEN BERG- Het zit er al 

weer op. Twee weken lang kwamen 

er zo’n 90 kinderen per dag naar de 

sporthal om deel te nemen aan de 

activiteiten die georganiseerd wa-

ren door de vrijwilligers. 

Met veel enthousiasme deden ze mee 

aan o.a. de feestdag,  Sportdag, Knut-

seldag en Sp(r)ookdag. Maar er waren 

ook 2 toneeldagen met als afsluiting 

een echte voorstelling. Ook gingen we 

met z’n allen naar de boerderij van 

Kees en Trudy van Wijk. Daar mochten 

we paardrijden en heerlijk spelen rond-

om de boerderij. En zoals elk jaar wa-

ren ook de mannen van de brandweer 

weer paraat om voor ons de Brand-

weerdag te verzorgen. En tot slot de 

bonte dag met KVW ’s Got Talent. Wat 

waren er mooie acts bij zeg! Deze keer 

werd de wisselbeker gewonnen door 

Pascalle van Huisstede. En toen was 

het al weer voorbij. Wij kunnen terug 

kijken op een zeer geslaagd jaar. Maar 

ook dit keer hebben wij het niet zonder 

onze vrijwilligers kunnen doen. Iedere 

dag weer komen deze jongens en mei-

den naar de sporthal om de kinderen 

te begeleiden met de activiteiten die ze 

al maanden aan het voorbereiden zijn. 

Jongens en meiden dank daarvoor. 

Ook bedanken wij al onze sponsors (in 

welke vorm dan ook) en adverteerders, 

ook zonder jullie zou er geen kinder-

vakantiewerk meer zijn. Onze speciale 

dank gaat uit naar de ijsclub, de man-

nen van Enjoy Entertainment voor het 

leveren van het licht en geluid, Peter en 

Trudy van Wijk voor de gastvrijheid, 

de brandweer voor het orga-

niseren van de Brandweerdag 

en natuurlijk Perry, Annete en 

Nick van Sportcafé De Blijk 

voor de fijne samenwerking. 

Dan hebben we nog de uitslag 

van de kleurwedstrijd. Deze is 

gewonnen door Sofie Bakker, 

er komt een prijs naar je toe. 

Tot slot de uitslag van de lote-

rij: 10 troostprijzen zijn geval-

len op de nummers: 0189, 1016, 0953, 

1616, 0727, 1294, 1854, 1068, 1359 en 

0019; 3de prijs: 0274;   2de prijs 0945; 

1ste prijs 0271 en de hoofdprijs: 1558. 

Heeft u een prijs gewonnen? Neem dan 

contact op met 0615354004. 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie 

toe. En hopen een ieder volgend jaar 

weer terug te zien.

Kinder Vakantie Werk 2017

Het boekenhuisje op het Stichts End 89 in An-

keveen ziet u niet snel over het hoofd. Op beide 

zijden staat ‘t in grote witte letters geschreven: 

boekenhuisje. Op de planken ligt het literaire 

‘Morgen bloeien de abrikozen’ van Bertus Aaf-

jes, de verfilmde James Bond ‘Golden Eye’ van 

John Gardner, maar bijv. ook ‘De buitenplaat-

sen van ’s-Graveland’ 

van Heinrich Tromp 

& Jacob Six en voor de 

kinderen het mini Tin-

aboek ‘Het meisje zon-

der naam’ en de nieuwe 

avonturen van Popeye.

Zoek een vakantieboek

Verkoop Afrikaanse kunst
De Loosdrechtse Greta Fennis van 

Moyo African Art houdt momenteel 

een verkoopexpositie van Afrikaanse 

kunst in herstellingsoord Dennenheuvel 

Overbosch aan de Soestdijkerstraatweg 

102, 1213 XH in Hilversum. De expo-

sitie duurt van 4 juli t/m 27 augustus. 

Er zijn kleurrijke, vrolijke schilderijen 

uit Tanzania te zien, keramiek uit Zuid 

-Afrika en nog veel meer kunst uit o.a 

uit Gabon, Burundi en Zimbabwe. U 

kunt de expositie dagelijks bekijken van 

10.00 tot 17.00 uur. 

 Voor nadere informatie kunt u kijken 

op www.moyo-african-art.nl  of bel-

len met Greta Fennis, 035-5824263 of 

0622488233
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Zomerse aanbieding

Aardbei stammetje
 deze zomer slechts

€ 8,95
U kunt weer parkeren
tegenover de winkel!

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

De SNS-bank staat al een 

tijd leeg. Dat zou volgens mij 

prima dienst kunnen doen 

als ontmoetingsplek voor ou-

deren, desnoods beginnen we 

met een proefperiode van zeg 

drie maanden.

Wat tafels en stoelen, wat spel-

len en een koffieautomaat 

waar ouderen een bakkie kun-

nen kopen en een vuilnisbak 

voor de kartonnen bekertjes 

en roerstokjes. Een toilet is on-

getwijfeld al aanwezig.

Daarnaast zou je ook jeugd af 

en toe toegang kunnen ver-

lenen, die dan met ouderen 

kunnen praten. In onze maat-

schappij ontbreekt het nogal 

eens aan respect voor ouderen 

bij de jeugd. Als schaker zit ik 

vaak tussen ouderen, en dat is 

juist heel gezellig. Bovendien 

kunnen ouderen van de jeugd 

leren en vice versa.

Wellicht is het ook moge-

lijk om een werkloze die een 

maatschappelijke tegenpresta-

tie moet doen de tent te laten 

beheren, ‘s morgens openen, 

onderhoud en schoonmaken 

koffieautomaat, vloeren, tafels 

en toilet. Desnoods meerdere 

vrijwilligers die het één dag in 

de week doen. Het haalt hen 

ook uit hun isolement.

Ik roep de gemeente en de 

winkeliersvereniging dan ook 

op om naar mogelijkheden te 

zoeken. Als er via de verkoop 

van koffie/thee wat verdiend 

kan worden, is dat natuurlijk 

helemaal mooi. Laat de ou-

deren niet in de regen buiten 

staan. Of in de AH tussen de 

rekken met boodschappen 

op een bankje zitten met een 

bakje koffie.

Tot slot zien we ook vaak men-

sen elkaar verdringen onder 

de afdakjes wanneer het eens 

onverwacht hard regent. Ook 

daarvoor zou dit een fijne plek 

kunnen zijn. Even schuilen 

met een bakje koffie en een 

praatje maken. Laat zien dat 

we een dorp zijn waar mensen 

elkaar kennen en geen stad 

waar de mensen elkaar zonder 

te groeten voorbij lopen.

Patrick Kreuning, Ankeveen

Geen ontmoetingsplek voor 
ouderen gemiste kans

Het tweede bakje koffie van 

die ochtend staat net klaar. 

Volgens afspraak werk ik, 

net zoals collega Marc, thuis 

waarmee we ook die dag de 

bezetting weer hebben ge-

garandeerd. Zeker op werk-

dagen in de zomer altijd een 

heel gepuzzel. Zit net aan de 

volgende email als de pager 

afgaat: Prio 1 Woningbrand 

Emmaweg, Kortenhoef. Na 

een sprintje op de fiets, waar-

mee op de Champs Élysées 

moeiteloos zou zijn gewon-

nen, rukken we ruim onder de 

drie minuten uit. Bij aankomst 

blijkt een woning stijf van de 

rook te staan. Bewoner is niet 

thuis, vertelt de buurman. Al-

les op slot. Door het raam zien 

we een hond angstig in de 

voorkamer zitten. Met ‘bonkie’ 

is de voordeur in twee klap-

pen open en hebben we de 

viervoeter in mum van tijd 

buiten en brandje in de keu-

ken snel onder controle. Sjakie 

is gered!

Het verslag in de lokale media 

resulteert in diverse uitingen 

van lof. Leuk maar dat is ge-

woon wat wij doen. Echter, 

vanzelfsprekend is dat lang-

zamerhand steeds minder. Af-

gelopen week werd nog eens 

duidelijk dat Brandweer Ne-

derland moeite heeft de zorg-

functie binnen de gestelde 

normen overal in ons land te 

garanderen. Bijna 20.000 vrij-

willigers zijn, buiten de grote 

steden, de ruggengraat van 

de brandweer. Waar politie en 

ambulance volledig draaien 

op beroepskrachten, doen 

de ‘rooien’ het met mensen 

die weten dat vrijwillig nooit 

vrijblijvend is. Die de eed af-

leggen om alles te doen voor 

‘het redden van mens en dier 

en het beschermen van have 

en goed’. Die samen met de 

collega’s opleidingen volgen, 

oefenavonden draaien en in 

teamverband mensen helpen 

op de vaak moeilijkste mo-

menten in hun leven. Zijn we 

daarmee supermensen? To-

taal niet. Doodnormale bur-

gers met allemaal verschillen-

de achtergronden. Er is slechts 

één ding dat ons bindt: de wil 

om te helpen. We kennen alle-

maal het beeld dat als iemand 

in nood verkeert er soms 

meer mensen staan te kijken 

dan helpen. Vraag je nou eens 

af; wie ben jij?? Die kijker? Of 

ben je eigenlijk een doener 

maar niet precies weet wàt? 

Kom dan eens een avond met 

ons meedraaien. We leggen je 

uit wat we doen, waarom en 

hoe we het doen en wat je op-

leiding zou inhouden. En hoe 

we je helpen en ondersteunen. 

Kost het tijd? Ja. En je moet 

er dingen voor doen en laten. 

Maar allemaal binnen het re-

delijke. Bijna elke post binnen 

onze regio heeft ook vrouwen 

in het team. Dat kan dus pri-

ma. Als je nou tussen de 18 en 

ongeveer 40 jaar bent, redelijk 

sportief ingesteld en je bent 

bijvoorbeeld één of twee keer 

per week overdag beschikbaar, 

dan ben jij wellicht iemand 

die in de toekomst op die ene 

dag iets wezenlijks doet: het 

verschil maken. Helpt een 

leven te redden, veel erger te 

voorkomen of simpelweg de 

uitrukploeg compleet maakt. 

Kijken kunnen we allemaal 

maar doen ook! Want weet 

je wat er gebeurt als iedereen 

zou wegkijken? Dan zijn we 

uiteindelijk in geval van nood 

allemaal ‘de Sjaak’.

Maarten Steinkamp, 

Kortenhoef

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

Van brandweerman tot brandweerman

Sjakie

* 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
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Oordoppen in...
Reporter Niels van der Horst zoekt uit 
waar bewoners van Wijdemeren buiten 
naar luisteren.
 Naam:  Hielke
 Leeft ijd:  20
 Beroep:  werkzoekend
 Uit:  Nederhorst den Berg
 Gespot op:  Herenweg, Ankeveen  
 Favoriete plek:  Ankeveense plassen
 Luistert naar:  Ruins of Humanity 
  met Severed (= melodic
  death metal
 Telefoon:  Samsung Galaxy S6

Boeken DOOR:  HERMAN STUIJVER

LOOSDRECHT- Na het succes van 

voorgaande jaren zal dit jaar kasteel 

Sypesteyn op zaterdag 2 september 

tussen 10 en 17 uur wederom het 

decor worden voor de kasteelfair. 

Liefhebbers van brocante en antiek, 

vintage kleding, cadeaus, tuinde-

coraties en alle soorten hebbedin-

getjes, heerlijke streekproducten, 

zoals kazen, marmelades, chutneys 

etc, kunnen hun hart ophalen.

De toegang tot de Sypesteyn Fair én 

tuin en park van Sypesteyn bedraagt € 

4,00 p.p., kinderen tot 10 jaar gratis. 

Het kasteel is die dag geopend tussen 

11.00 uur en 16.30 uur. In het kasteel 

is dan ook de tentoonstelling ‘Hollands 

porselein op Sypesteyn’, breekbare 

schoonheid uit de 18e eeuw te zien.

Men kan het kasteel op eigen gelegen-

heid en tegen gereduceerd tarief van 

€ 5 p.p. verkennen. In elk vertrek zijn 

deskundige suppoosten aanwezig die 

u alles kunnen vertellen over het ont-

staan van het kasteel en de collectie. 

Toegang met de Museumkaart is gratis.

Gebakken Beelden

In de tuin is tevens de tentoonstelling 

Gebakken Beelden te bewonderen, met 

14 abstracte en figuratieve beelden van 

kunstenaars, verrassend gepresenteerd 

in samenhang met kasteel en natuur.

Ook is de ‘huis-smid’ Jasper weer actief. 

Hij laat u kennis maken met dit oude 

ambacht, het is leerzaam en leuk te zien 

hoe hij voorwerpen al smedend  maakt.

Om 15.00 uur worden de winnaars van 

de jaarlijkse loterij bekend gemaakt.  

De loten zijn € 2,- per stuk en tot 14.00 

uur te koop. Er zijn mooie prijzen te 

winnen!

Veiling 

Na afloop van de Fair is er, ten behoeve 

van het herstel van de oude kasteel-

poort, een veiling onder leiding van de 

bekende kunstexpert en veilingmeester 

F. Baerveldt uit Hilversum. Interessante 

objecten zoals etsen, schilderijen van 

bekende kunstenaars, wijnen worden 

geveild. Ook bepaalde ‘diensten’ ko-

men onder de hamer zoals  een gratis 

woningtaxatie door een beëdigd ma-

kelaar/taxateur, een high tea en diner 

door Spoon. Bent u geïnteresseerd, haal 

dan bij de kassa een deelnamenummer, 

waarmee u kunt bieden. De veiling 

start om 17.00 uur en zal ongeveer 1 

uur duren.

Zaterdag 2 september

Karakteristieke Kasteelfair bij Sypesteyn

Meesterlijke roman ‘De Tolk van Java’ 

Van Soerabaja tot Den Haag 
De meesterlijke roman ‘De Tolk van 

Java’ laat je niet los als je eenmaal 

begonnen bent. Het is het aangrij-

pende vader-zoon verhaal, over een 

gewelddadige vader die de sprong 

waagt van Soerabaja naar Den Haag. 

Dat de voor mij onbekende Alfred 

Birney hiermee de prestigieuze 

Libris Literatuurprijs heeft verdiend, 

moet voor 100% terecht zijn.

Niet zozeer dat je aangenaam verrast 

wordt door literaire vondsten of fraaie 

formuleringen, nee, de inhoud raakt 

je diep. Daar kun je niet omheen, het 

voelt als een stomp in je maag. Na deze 

roman heb je het idee dat je beter be-

grijpt wat er zich in Nederlands-Indië 

heeft gespeeld. Van binnenuit volg je 

het leven van de Indo’s, Indonesiërs en 

Nederlanders, ervaar je de vreselijke 

gevolgen van de Japanse bezetting in 

de Tweede Wereldoorlog, beleef je van 

dichtbij de politionele acties daarna 

en zie je de koude sfeer van de vijfti-

ger en zestiger jaren voor de gevluchte 

Indische Nederlanders. Vanaf de aller-

eerste zin die pas na anderhalve blad-

zijde stopt, weet je dat je het een weer-

zinwekkend realistisch verhaal wordt, 

maar je kunt het boek niet meer weg-

leggen, 532 pagina’s lang niet. De ro-

man is geschreven vanuit verschillende 

perspectieven. Vanuit zoon Alan die 

zijn leven lang probeert te achterhalen 

waarom zijn vader (de Arend) die hem, 

zijn broertjes en zusjes en moeder mis-

handelde, zo is geworden. Ze wonen in 

een propere kleine portiekwoning in 

Den Haag Zuid-West, een groter con-

trast met Soerabaja bestaat er niet. Zijn 

vader is gauw getrouwd met een meisje 

uit Helmond die hij steeds ‘kameroli-

fantje’ noemt. Het loopt zo uit de hand 

dat de kinderen worden opgenomen in 

een internaat. Tot aan zijn dood heeft 

hij zijn vader gehaat.  

Arto

Arto Nolan heet zijn vader later, gebo-

ren uit een buitenechtelijke relatie van 

een aanvankelijk rijke Indiër met zijn 

Chinese moeder met de achternaam 

Sie. Zijn biologische vader erkent Arto 

niet. Arto groeit op in 

armoede en met fy-

sieke onderdrukking 

in een drukbevolkte 

wijk van Soerabaja. 

Door zijn Chinese 

paspoort ontkomt hij 

aan de Japanse con-

centratiekampen. Al 

jong wordt de jon-

geman gewelddadig, 

als sluipmoordenaar deinst hij er niet 

voor terug om Japanners te doden. Zelf 

wordt hij ook diverse keren in elkaar 

geslagen. Hij meldt zich bij de Neder-

lands- Indische marine, boven zijn bed 

hangt een foto van koningin Wilhel-

mina, hij is bereid te sterven voor volk 

en vaderland. 

Een ander perspectief zijn de aanteke-

ningen die vader, later in Nederland, op 

zijn Remington- typemachine avond 

aan avond op papier zette. Een moment 

van rust voor het geterroriseerde gezin, 

Daarin beschrijft hij ook zijn werk als 

tolk. Tolk, beter gezegd, keiharde on-

dervrager en strijder voor het Nederlandse 

leger. Vader martelde en moordde Indone-

siërs, zijn landgenoten. Op zijn geweerkolf 

staan meer dan 100 streepjes van doden, 

meedogenloos. Op een gegeven moment 

moet hij vluchten naar Nederland. De 

ontgoocheling is groot. Geen waardering, 

integendeel, achterdocht en een bestaan in 

de marge van de samenleving. Nederland 

was bezig met de wederopbouw. Na di-

verse relaties verhuist vader Arto, die steeds 

krampachtig contact bleef zoeken met zijn 

kinderen, op z’n 65e naar Spanje. Waar hij 

ook sterft. 

Over deze roman van Birney valt nog veel 

meer te mee te delen. Over de verschillende 

vertelstijlen, over de psychologie van de 

onderdrukking, over de dramatische poli-

tiek van Nederland, maar ook over de hu-

mor, de lichtpuntjes en de veerkracht van 

de hoofdpersonen. Maar lezen is de beste 

remedie als u meer wilt weten. 
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Familieberichten

HILVERSUM- Weleens ge-

hoord van Neurofeedback? 

Is uw nieuwsgierigheid daar-

mee gewekt?

Nu krijgt u de kans om hier 

meer over te weten te ko-

men! Neurofeedback is na-

melijk een leuke manier om 

de hersenen te trainen zodat 

die optimaal kunnen gaan 

functioneren. 

Hoe werkt neurofeedback? 

Sensoren worden op het hoofd 

geplakt die ‘realtime’ de activi-

teit van uw hersenen laten zien. 

Mens en dier blijken prima in 

staat om hun hersenen zo bij te 

sturen dat problemen verdwij-

nen en prestaties verbeteren. 

Voor wie is het geschikt? 

Kort gezegd ‘voor wie niet’! 

Uiteenlopende aandoeningen 

zoals ADHD/ADD, epilepsie, 

slaapstoornissen, hersenletsel, 

burn-out zijn zowel in de litera-

tuur uitgebreid beschreven als 

in de praktijk met goed resul-

taat behandeld. Ook voor het 

verbeteren van sport-, werk- en 

leerprestaties is neurofeedback 

uitermate geschikt. 

Deze en andere vragen worden 

beantwoord en toegelicht tij-

dens, de inmiddels traditionele, 

Open Dag van het Neurothera-

pie Centrum Hilversum.

Programma

Open Dag op zondag 27 au-

gustus: Om 11.30 uur: deu-

ren open, ontvangst met kof-

fie, thee; 12.00 uur: algemene 

lezing van 45 minuten over 

neurofeedback; 13.00 uur: de-

monstratie en zelf ondervin-

den in kleinere groepjes in de 

behandelkamers; 14.00 uur: af-

sluiting met nog wat praktische 

informatie. Bij voldoende aan-

meldingen wordt om 15.00 uur 

een tweede ronde gehouden. 

Het programma is hetzelfde als 

bij de eerste ronde. Deze Open 

Dag heeft een feestelijk tintje 

aangezien dit de eerste Open 

Dag is in ons nieuwe pand aan 

de Vaartweg 180, 1e etage (in-

gang Schuttersweg). 

Zie: www.neurotherapie.nl of 

bel 035-628 68 95. Reserveren 

is noodzakelijk.

KORTENHOEF- De scouts van 

de Klaas Toxopeusgroep uit 

Kortenhoef hebben hun zo-

merkampen achter de rug. 

Deze week flarden uit het 

dagboek van Manon. Ze was 

met de welpen, 8 tot 11 jaar, 

in Zandvoort aan Zee. Het 

thema was ‘Feestdagen’. 

Dag 1: Wij hebben vandaag ons 

eigen eten verdiend door mid-

del van een spinaroni loketspel, 

we hebben stiekem een bezoek 

gebracht aan circuit Zandvoort 

en super stoere raceauto’s zien 

scheuren. Ook hebben we alle 

nieuwe kampgangers gedoopt. 

We hebben de dag afgesloten 

met een lekker potje weerwol-

ven bij het kampvuur.

Dag 2: Vandaag vielen Pasen en 

Oud en Nieuw op dezelfde dag. 

‘s Ochtends kwam de paashaas 

langs en hebben we hem ge-

holpen zijn paaseitjes terug te 

vinden. 

Dag 3: We hebben we het nieu-

we jaar gevierd met een Nieuw-

jaarsduik in zee bij Zandvoort. 

Toen we terug kwamen van 

deze zwempartij was het ineens 

kerst, met een lekker kerstdiner. 

Dag 4: Koningsdag. Allemaal 

aangekleed in het oranje en 

geshopt in het centrum van 

Zandvoort en hebben heel veel 

mooie koopjes gescoord. Toen 

we eindelijk dachten dat we 

lekker naar bed konden had de 

leiding nog een nachtspel voor 

ons in petto. Pfffffftt

Dag 5: Dierendag in Zand-

voort. Toen kwamen we aan in 

de grootste speeltuin van Eu-

ropa, de Linnaeushof, en heb-

ben we alle speeltoestellen uit-

geprobeerd. De oudste welpen 

hebben na de bonte avond nog 

een teambuildingstochtje gelo-

pen. Echt stoer.

Dag 6: Laatste dag van het zo-

merkamp. ‘s Middags deden 

we Levend Stratego. Toen we 

terugkwamen hebben we patat 

gegeten van tafel. Na het eten 

kwamen de ouders al om ons 

weer op te halen en was het 

kamp alweer over. We hebben 

het erg leuk gehad en zijn nu 

erg moe. 

Wil je een keer komen kijken 

bij de scouting in Kortenhoef? 

Je bent welkom van af 5 jaar. 

Op zaterdag vanaf 9:30 uur. We 

starten weer op 9 september.

Welpen doodmoe terug

Open Dag 27 augustus 

Neurotherapie Centrum 
Hilversum

Scouting DOOR: HANS NIELEN
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Verduurzamen
monumenten

Energiebesparende en -opwekkende 

maatregelen voor historische panden 

zijn goed mogelijk. Zij moeten alleen 

zorgvuldig worden ingepast met 

respect voor het gebouw. We denken 

graag met u mee over de mogelijk-

heden: www.wijdemeren.nl/

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

@simon.spoor

#mooiWijdemeren

>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen 
Ankeveen
- Stichts End 19: plaatsen erfafscheiding (26.07.17)

’s-Graveland
- Loodijk 8: inblazen glasvezelkabel (31.07.17) 

Kortenhoef
- Bruinjoost 8: plaatsen aanbouw (31.07.17)

- De Kwakel 24: bouwen bedrijfswoning (27.07.17)

- Moleneind 29: bouwen woning (03.08.17)

- Mr. J. Sandersonhof 16: plaatsen dakopbouw (19.07.17)

-  Van Nes Van Meerkerklaan 24: maken dakopbouw 

(27.07.17) 

Loosdrecht
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 158: vergroten hoofdgebouw 

(18.07.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 176: bouwen woning (26.07.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: verleggen oeverlijn (25.07.17) 

- Oud-Loosdrechtsedijk 23a: maken uitweg (03.08.17)

-  Oud-Over 152: bouwen woning, botenhuis en wagen-

schuur (25.07.17)

-  Sectie E 1625, 1626, 1544, 1634 en 1783: plaatsen be-

schoeiing verleggen sloten en verbeteren dijken (18.07.17) 

Nederhorst den Berg
-  Blijklaan 1: plaatsen seizoensgebonden bouwwerk 

(08.08.17)

-  Middenweg 157: uitvoeren pilot onderzoek RWZI 

(02.08.17) 

-  Middenweg 157: aanpassen luchtafzuiging RWZI (02.08.17) 

-  Overmeer: Acacialaan; Lijsterlaan; Kievitslaan; Patrijslaan; 

Prunuslaan; Reigerlaan en Vreelandseweg: renoveren 

woningen (24.07.17)

- Vreelandseweg 2: starten kattenpension (28.07.17)

- Wilgenlaan 42: bouwen woning (03.08.17)

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)
’s-Graveland
- Noordereinde 15: plaatsen dakkapel (31.07.17)

Kortenhoef
-  Mr. J. Johannes Sandersonhof 16: plaatsen dakkapel 

(02.08.17)

- C. Vreedenburghgaarde 6: maken aanbouw (31.07.17)

Loosdrecht
-  ’t BreukeleveenseMeentje 8b: bouwen botenhuis 

(02.08.17)

- Beukenlaan 25: maken uitweg (03.08.17)

- Horndijk 34: bouwen twee woningen (07.08.17)

- Horndijk 34: aanleggen twee uitwegen (02.08.17)

- Lindelaan 101: wijzigen gevel (02.08.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 250a: bouwen botenhuis 

(01.08.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 79: uitbreiden woning (03.08.17)

Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 76: verhogen kap (02.08.17) 

-  Overmeer: Acacialaan; Lijsterlaan; Kievitslaan; Patrijslaan; 

Prunuslaan; Reigerlaan en Vreelandseweg: renoveren 

woningen (03.08.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van 

de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 119: bouwen woning 

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen woning

>  Tijdelijke verkeersmaatregel
Loosdrecht
In verband met de Jaarmarkt Nieuw-Loosdrecht zijn op 

30 augustus 2017 van 08.00 uur tot uiterlijk 24.00 uur de 

volgende straten in het centrum van Nieuw-Loosdrecht 

afgesloten voor alle verkeer:

-  de Nootweg tussen de Luitgardeweg en de Prinses 

Irenestraat;

- de Eikenlaan tussen de Nootweg en de Lindelaan;

-  de parkeerplaats bij de Pinkenstal, hoek Eikenlaan/

Lindelaan. 

De bussen van Connexxion worden die dag omgeleid via de 

Lindelaan, Rading en Tjalk. Daarmee komt de halte Prinses 

Margrietstraat voor het grootste gedeelte van die dag te 

vervallen.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
Kortenhoef
-  A.J.M. Steenvoorden, Curtevenneweg bij winkelcentrum 

De Meenthof, vaste standplaats AGF op woensdag 

(10.08.17)

Loosdrecht
-  Stichting SLOEP, Nootweg, Eikenlaan, Lindeplein en 

parkeerplaats hoek Eikelaan/Lindelaan, Jaarmarkt 

Nieuw-Loosdrecht op 30 augustus 2017 (09.08.17)

Nederhorst den Berg
-  Stichting Hartekind, collectevergunning van 28 augustus 

tot en met 2 september 2017 (28.07.17)

-  Stichting Horstermeerpolder festiviteiten, weiland 

Middenweg 32, Horstermeerpolder 135 jaar op 25, 26 en 

27 augustus 2017 (08.08.17)

Alle kernen
-  Stichting Oranje Fonds, collectevergunning van 21 tot en 

met 26 mei 2018 (28.07.17)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum 

(tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij cluster 

Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen deze 

termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 

bij degene die het besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele festi-
viteiten
Loosdrecht
-  Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op 9 

september 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer

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 telefoonnum-

mer: (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 nood-

zakelijk? Dan kunt u een voorlopige voorziening aan-

vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 

Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voor-

lopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerp-

besluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester 

en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). U 

kunt uw zienswijze ook mondeling indienen.Maak hier-

voor 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 

verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 

indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 

Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 

DA Utrecht).

Taxusinzameling

De laatste inzamelmaand voor 

taxussnoeisel gaat in! In taxusnaalden 

zit een belangrijke grondstof voor 

chemotherapieën. Is uw taxushaag 

nog niet gesnoeid? Tot eind augustus 

kunt u snoeisel doneren. Lever het in 

bij een van de GAD-scheidingstations. 

@simon.spoor

#mooiWijdemeren

Krijgt u zorg van familie, 
vrienden, buren of kennissen? 
Bedank hem of haar met de 
mantelzorgwaardering.

De mantelzorgwaardering is een bedrag 

van minimaal 150 euro dat één keer per 

jaar wordt uitgekeerd door de gemeente. 

Omdat ook wij vinden dat de inzet van 

mantelzorgers bijzonder en waardevol is. 

Vraag de waardering vóór 30 november 

2017 aan via www.wijdemeren.nl/mantel-

zorgwaardering.  

Voorwaarden
Wilt u de mantelzorgwaardering aanvra-

gen? Houd er rekening mee dat degene die 

zorg ontvangt in de gemeente Wijdemeren 

moet wonen. Andere voorwaarde is dat 

de mantelzorger gedurende minimaal 

drie maanden, voor minimaal acht uur per 

week, informele ondersteuning biedt. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem contact op met 

Versa Welzijn via telefoonnummer 

(035) 623 11 00.

Bedank uw mantelzorger  

Offi  ciële bekendmakingen 16 augustus 2017
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Culinair DOOR: HANS NIELEN

’s-GRAVELAND- Restaurant 

Vlaar en Best of Wines gaan 

een van de grootste assorti-

menten in exclusieve wijnen 

in West-Europa toegankelijk 

maken voor de Nederlandse 

restaurantbezoeker. 

Aanleiding is de nieuwe Tas-

ting Room bij restaurant Vlaar 

die recent is gelanceerd. In deze 

exclusieve ruimte voor private 

dining en zakelijke evenemen-

ten staat culinaire beleving op 

topniveau centraal. Vanaf ko-

mend najaar kunnen gasten 

van restaurant Vlaar tot 6 uur 

voor hun reservering via de 

website van Best of Wines een 

van hun ruim 50.000 exclusie-

ve wijnen selecteren en op ba-

sis van een vaste horecatoeslag 

bij hun gastronomische lunch 

of diner nuttigen. 

Best of Wines

Best of Wines levert al geruime 

tijd een deel van de wijnkaart 

van het Gooische top-500 res-

taurant en beschikt over een 

van de grootste verzamelingen 

exclusieve wijnen van West-

Europa. Dagelijks wordt deze 

verzameling aangevuld van-

uit de diverse wijndomeinen 

en privéverzamelingen. Alle 

wijn ligt bij Best of Wines ge-

klimatiseerd en bewaakt op 

voorraad. Daarom is de wijn 

ook binnen 6 uur leverbaar en 

kunnen zij garant staan voor 

de beste kwaliteit. Dit betekent 

dat hun prijzen ook direct het 

scherpst zijn aangezien er niet 

via de tussenhandel maar di-

rect bij de bron wordt gekocht. 

De onderneming is opgericht 

door specialisten in zeldzame 

en exclusieve wijnen. Met meer 

dan 100 jaar ervaring en di-

recte en wereldwijde contacten 

bij de wijndomeinen staat Best 

of Wines garant voor scherpe 

prijzen, de beste kwaliteit en 

een uitstekende service.

     

Vlaar

Bij Restaurant Vlaar draait al-

les om puurheid, authenticiteit 

en kwaliteit; lekker en stijlvol 

uit eten in een ontspannen en 

vriendelijke sfeer. Alles is huis-

gemaakt en er wordt onder 

leiding van chef Danny Rijs 

met de seizoenen meegekookt. 

Restaurant Vlaar wordt ge-

noemd in de toonaangevende 

culinaire gidsen en ligt centraal 

in Nederland in het landelijke 

’s-Graveland naast Hilversum. 

Restaurant Vlaar

Noordereinde 129 in ’s-Grave-

land, tel. 035-6561661, www.

restaurantvlaar.nl

Best of Wines/Bussumsche 

Wijnkooperij anno 1907, Spie-

gelstraat 38c in Bussum, tel. 

035-6913683, www.bestofwi-

nes.nl 

Unieke samenwerking met Best of Wines

Restaurant Vlaar grootste 
wijnkaart van Nederland  

Restaurant Vlaar  •  Noordereinde 129 
1243 JL ’s-Graveland  •  reserveren via
www.restaurantvlaar.nl of tel. 035 – 656 1661

4-gangen chef’s menu € 29,50

25 augustus t/m 3 september 2017

EXTRA GANGEN

4-gangen € 29,50
5-gangen € 34,50
6-gangen € 39,50

MENU
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DOOR: FRANCOISE VAAL

Wie verslaat het Van Wijk- team? 

Zondag 27 augustus om 13.00 uur de 

slotmanifestatie bij 135 jaar Horstermeerpolder

Touwtrekken 

Team 6 pk’s

Bende van Ellende

BDBB Keet

Bezopen Beren

Team De Trekkers

Team Duss... en nu?

Team Flower Power 

Rete Buikies

Team Wereld Wijven

Team Boeba Boeba
Team De Punt Baambrugge

Team Het dode paard

Team GCB

Team Zwagerman
Team Van Wijk

Team Brandweer Nederhorst

Team ‘t Lamme Handje

Team Polder Boys

Team Lars van Wijk

Team Randeraat

ttv van GLA

Team Verstand op zolderTeam Gerliko

Horstermeer 135 jaar



Woensdag  augustus 12 Weekblad Wijdemeren

Uitstapjes

De komende maanden kunt u mee 

met mooie vaar- en wandelexcursies 

op en rond de Loenderveense Plas, 

onder leiding van de boswachter. En 

als u iets extra wilt, ga dan mee met 

een heerlijke high tea of high wine. 

We varen ook ’s avonds, zodat u van-

uit de boot van de zonsondergang 

kunt genieten.  

De Loenderveense plas is een prachtig 

natuurgebied waar Waternet een deel 

van het drinkwater voor Amsterdam 

en het Gooi voorzuivert. Het gebied is 

normaal niet toegankelijk voor publiek, 

dus een unieke kans om een kijkje te 

komen nemen. 

Excursies

Donderdag 17 en 31 augustus 19.00 

uur: ‘Varen bij Zonsondergang met 

bezoek aan molen’ Na een leuke rond-

leiding door de Loenderveense molen 

maken we een prachtige vaartocht 

waarbij u het langzaam donker ziet 

worden. Geniet van de stilte onder de 

sterrenhemel. Kosten: gratis 

Op zaterdag 19 augustus om 15.00 uur 

en op zondag 3 september 15.30 uur: 

‘Varen met heerlijke high tea’. Kom een 

mooie vaartocht maken en geniet on-

dertussen van een lekkere kop thee met 

een zoet hapje. Een aanrader! Kosten: 

€ 7,50. 

Op woensdagavond 23 augustus om 

19.30 uur: ‘Avond vaartocht met medi-

tatie’. Ervaar deze avond de stilte op het 

water. Onder leiding van een meditatie 

docente doen we enkele ontspannings-

oefeningen. Een unieke ervaring. Kos-

ten: gratis

Op zaterdag 2 september 19.00 uur: ‘Va-

ren bij zonsondergang met high wine’. 

Zin in een romantische vaartocht? 

Kom mee op onze stille elektrische 

boot voor een mooie route over Terra 

Nova. En 

geniet van een heerlijk glaasje wijn met 

een hartig hapje. Kosten: 7,50 euro

Aanmelden

Voor alle excursies geldt: aanmelden 

op de website, maximaal 4 personen, 

een kwartier voor tijd aanwezig; loca-

tie: Bloklaan 5, 1231 AZ Loosdrecht. 

Leuke vaarexcursies op Loenderveense Plas

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

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

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

VREELAND- Voor de 13e 

keer organiseert stichting 

‘De historie herleeft in de 

Vechtstreek’ op 19 en 20 

augustus a.s. weer het histo-

risch festival Vreeland.

Tijdens dit weekend wordt het 

festivalterrein aan de Kleizu-

we omgebouwd tot een groot 

openluchtmuseum. Een record 

aantal eigenaren met allerlei 

oldtimervoer- en vaartuigen 

heeft zich aangemeld, dit maakt 

het historisch festival Vreeland 

een van de grootste in haar 

soort van Nederland. Op het 

historisch festival Vreeland 

draait, beweegt, ploft, puft en 

werkt alles. Kortom, het bruist 

van de activiteiten en volop his-

torisch vermaak voor jong en 

oud.

Dit jaar heeft het festival het 

thema: rock ‘n roll. Speciaal 

voor dit thema is er een po-

dium gebouwd met optredens 

van diverse rock ‘n rollbandjes. 

Zaterdagmorgen opent Riem 

de Wolff, bekend van het duo 

The Blue Daimonds, het festi-

valweekend. Op zondagmid-

dag komt de Drentse rockgroep 

Mooi Wark een spetterend op-

treden verzorgen.

Op zaterdag is er weer een jong-

veekeuring, melkveehouders 

uit het westelijk weidegebied 

en het Gooi brengen hun aller 

beste vee mee om dit door een 

deskundige jury te laten beoor-

delen. Op zondag wordt er een 

demonstratie schapen drijven 

gegeven. 

Het festival biedt nog meer: In 

de nagebouwde dorpsstraat 

wordt het leven van een oud 

-net bevrijd- vechtdorp nage-

bootst, een vijftigtal oude am-

bachtslieden geven verschil-

lende demonstraties van hoe ze 

hun beroep vroeger beoefen-

den. 

Op zaterdagmiddag omstreeks 

16:00 uur vertrekken de oude 

tractoren voor een rondrit door 

de Vechtstreek. 

09:00 uur tot 17:00 uur; vol-

wassenen: € 8,00 p.p.; kinderen 

tot 12 jaar (onder begeleiding) 

gratis

Gratis parkeergelegenheid. Zie 

ook: www.historie-herleeft.nl

Historisch Festival Vreeland

Alleen voor de boottochtjes vanaf de molen 

(17 en 31 augustus) is het vertrek vanaf de 

Loenderveense Molen, Oud Over 104, 3632 

VG Loenen aan de Vecht.

Aanmelden en meer informatie: www.wa-

ternet.nl/loenderveenseplas (op de website 

staan alle excursies tot het einde van het 

jaar).

HOLLANDSCHE RADING - De 

leden van Rading Spoor heb-

ben zaterdag 26 augustus 

een Open Dag in Hollandsche 

Rading. Altijd leuk om die 

oude stoommachines te be-

wonderen. 

Rading Spoor is een vereniging 

van ongeveer 60 leden die zich 

bezighouden met het op schaal 

vervaardigen van werkende 

stoomwerktuigen zoals statio-

naire machines, stoomtrekkers, 

stoomboten en stoomlocomo-

tieven. In de bossen in Hol-

landsche Rading hebben ze een 

spoor van één tafel, een vaste 

gecombineerde 3.5” en 5”baan 

met een lengte van ca. 330  me-

ter en een vaste 7.25” grond-

baan van ca 400 meter. Met de 

leden hebben we per jaar een 

aantal thema stoomdagen met 

als hoogtepunt de Open Dag. 

Dit jaar vindt hij plaats op 

zaterdag 26 augustus van 

10.00 uur tot 16.00 uur. Er 

komen buiten onze eigen 

leden ook gasten met hun 

machines uit het hele land 

en uit het buitenland. De 

toegang is gratis en de kinde-

ren kunnen meerijden met de 

treinen door het bos. Er is een 

springkussen aanwezig en ver-

koop van eten en drinken. De 

locatie: Karnemelkseweg 8 in 

Hollandsche Rading. Vanaf de 

stoplichten wordt het beweg-

wijzerd.

Open ‘Stoom’ Dag Rading Spoor
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Natuur

Fietsgilde ‘t Gooi 
Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zondag 20 augus-

tus de dagtocht Naarder Eng, vertrek 

10.00 uur vanaf station Bussum Zuid 

(hotelzijde). Naast de Naardereng, een 

van de weinig overgebleven, relatief 

gave engen van het Gooi, neemt de Ves-

tingsstad Naarden een centrale plaats in 

tijdens deze tocht. 

Op woensdag 23 augustus is de dagtocht 

Hilversum 1940-1945, vertrek om 10.00 

uur van de Kerkbrink in Hilversum voor 

het Museum. Hilversum was voor de 

Duitsers in de oorlog zeer interessant, 

vanwege de centrale ligging, de aanwe-

zigheid van de omroep en het vliegveld. 

Het hoofdkwartier van de Wehrmacht 

in Nederland was hier gevestigd. Het 

commando over de Atlantikwall werd 

gevoerd vanuit een reusachtige bun-

ker. Een radio-, telefoon- en telegraaf-

bunker had een belangrijke spilfunctie 

in de Duitse communicatie. Uit angst 

voor een geallieerde aanval was om heel 

Hilversum een anti-tankgracht/ verde-

digingslinie aangelegd. Nog steeds zijn 

veel herinneringen aan de oorlog 1940-

1945 zichtbaar. De tocht voert langs veel 

van deze herinneringen.

Kosten: € 3,00 p.p. U dient zelf zorg te 

dragen voor een lunchpakket. 

Zie www.fietsgilde.nl.

LOOSDRECHT - Hoop voor de be-

woners van de Horndijk en omge-

ving. De vaarverbinding met een 

kanaal door de Loenderveense 

Plas is nog lang geen gelopen race. 

Natuurmonumenten, een van de 

toekomstige ondertekenaars van 

het Gebiedsakkoord, plaatst een 

kanttekening bij dit onderdeel. 

De Oostelijke Vechtplassen vormen 

een waardevol natuur- en recreatiege-

bied. Het gebied kampt met een aantal 

hardnekkige opgaven: een slechte wa-

terkwaliteit, teruglopende watersport 

en horeca en baggerproblemen in 

Loosdrecht. Een gebiedsakkoord moet 

soelaas bieden. Natuurmonumenten 

werkt mee aan het akkoord. Een kant-

tekening plaatst de organisatie bij een 

potentiële vaarverbinding tussen het 

Hilversums kanaal en de Loosdrechtse 

plassen via de Wijde Blik. 

Tegenstrijdige belangen

Om de problemen aan te pakken heb-

ben een groot aantal partijen besloten 

om samen te werken. Onder meer de 

provincies Noord-Holland en Utrecht, 

een aantal gemeenten, horeca- en re-

creatieondernemers, waterbeheerders 

en Natuurmonumenten hebben hun 

intentie uitgesproken om samen tot 

oplossingen te komen. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de verschil-

lende, soms tegenstrijdige belangen. 

De provincies hebben geld beschikbaar 

gesteld om het gebiedsakkoord uit te 

voeren.

Integrale aanpak

In het gebiedsakkoord zijn afspraken 

gemaakt over de aanleg van 800 hecta-

re nieuwe natuur, de aanleg van ecolo-

gische verbindingen en faunapassages, 

het baggeren van de Loosdrechtse plas-

sen, verbetering van de waterkwaliteit 

en versterking van 

de recreatie door 

onder meer de 

aanleg van nieuwe 

recreatieve routes. 

Natuurmonumen-

ten werkt mee aan 

het gebiedsak-

koord, omdat de 

vereniging gelooft 

in een integrale 

aanpak van de 

natuur, economie 

en waterkwaliteit. Hiermee maken de 

maatregelen meer kans op daadwerke-

lijke uitvoering dan met een individu-

ele aanpak.

MER

Een kanttekening plaatst Natuurmo-

numenten bij een potentiële vaarver-

binding tussen het Hilversums kanaal 

en de Loosdrechtse plassen via de 

Natuurmonumenten zet kanttekening 
bij vaarverbinding 

Wijde Blik. Voor de Oostelijke Vechtplas-

sen geldt momenteel een zonering, waarbij 

in het zuiden intensieve recreatie mogelijk 

is en richting het noorden meer plaats is 

voor rust en natuur. Een vaarverbinding 

zou deze zonering wellicht kunnen versto-

ren. Op dit moment kunnen is niet goed in 

te schatten welke gevolgen een vaarverbin-

ding heeft voor het extensieve recreatieve 

karakter, de natuur en de landschappelijke 

waarde van de Wijde Blik. Dit moet onder-

zocht worden door middel van een Milieu-

effectrapportage, waarvoor ook Natuurmo-

numenten kennis en expertise beschikbaar 

zal stellen. Onder meer op basis van de re-

sultaten van de MER zal Natuurmonumen-

ten haar standpunt bepalen over de realisa-

tie van een vaarverbinding.

’s-GRAVELAND- Kom in augustus 

en september vleermuizen spotten 

in het donker. Dit doe je samen met 

de boswachter en een heuse batde-

tector. Voor gezinnen met kinderen 

vanaf 8 jaar.

In de schemering kun je vleermuizen 

zien vliegen, al jagend op insecten. De 

batdetector van de boswachter zorgt 

ervoor dat je deze wonderlijke dieren 

ook in het donker kunt spotten: met je 

oren! Het apparaatje maakt vleermuis-

geluiden hoorbaar voor mensen. Hoe 

donker het ook is, je hoort ze vliegen. 

Handig om te weten

Volwassen begeleiders mel-

den zich ook aan als deelne-

mer; graag een kwartier van 

tevoren aanwezig zijn; deze 

activiteit is niet geschikt als 

kinderfeestje, voor jarigen 

organiseren we speciale 

feestjes; het bezoekerscen-

trum is ’s avonds gesloten; 

voor alle activiteiten geldt 

deelname uitsluitend na aanmelding 

en betaling vooraf via de website.

Bezoekerscentrum Gooi en Vechts-

treek, Noordereinde 54b, 1243 JJ ’s-

Graveland; 035 - 656 30 80; 

Vrijdag 25 augustus van 20:30 uur tot 

22.00 uur; zaterdagen 9 en 16 septem-

ber van 20:30 uur tot 22.00 uur. Kind 

t/m 12 jaar lid/OERRR € 4,00, Kind 

niet-lid € 7,00; Volwassene lid € 5,00, 

niet lid € 8,00; www.natuurmonumen-

ten.nl/bcgooienvechtstreek

OERRR Speuren naar vleermuizen

’s-GRAVELAND- Wandel 26 augustus 

om 14.00 uur mee met de boswach-

ter over de buitenplaatsen in ‘s-Gra-

veland. Deze activiteit, speciaal voor 

volwassenen, duurt ongeveer 1,5 

uur.

De ’s-Gravelandse buitenplaatsen ken-

nen een boeiende geschiedenis. Wat in 

de 17e eeuw begon als investering van 

rijke Amsterdamse kooplieden in ont-

gonnen heidegebied, groeide door de 

eeuwen heen uit tot een prachtig his-

torisch natuurgebied met statige land-

huizen op parkachtige landgoederen. 

Ga mee en ontdek de natuur en de 

cultuurhistorie op Boekesteyn, Schaep 

en Burgh en Bantam. De boswachter 

weet de mooiste plekjes 

te vinden!

Handig om te weten

Neem warme kleding 

en/of regenkleding mee; 

reserveer snel, want vol 

= vol, er is een maximum 

aantal deelnemers; graag 

een kwartier van tevo-

ren aanwezig zijn; voor 

alle activiteiten geldt 

deelname uitsluitend na 

aanmelding en betaling vooraf via de 

website.

Bezoekerscentrum Gooi en Vechts-

treek, Noordereinde 54b, 1243 JJ, ’s-

Graveland; 035 - 656 30 80; 

zaterdag 26 augustus van 14:00 tot 

15:30 uur; volwassene lid € 5,00, niet 

lid € 8,00; 

www.natuurmonumenten.nl/bcgooi-

envechtstreek.

Ontdek de buitenplaatsen 
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Recreatie

VaarWater is de gratis app om Amsterdam en 

het gebied van Amstel, Gooi en Vecht vanaf 

het water te ontdekken. In de app staan ver-

schillende prachtige routes. En u kunt zien 

waar u kunt zwemmen of een hapje kunt 

eten. https://www.agv.nl/recreatie/down-

load-vaarwater/

Een vaarkaart met 1400 interessante punten in 

Amsterdam en het gebied van Amstel, Gooi en 

Vecht waar het, rustig, druk of té druk is op de 

Amsterdamse grachten. Ook voor uw snelheid 

en afgelegde kilometers, terugblik op uw vaar-

tochten, vaarlogboek: gevaren kilometers, tank-

beurten en routes, buienradar, kompas

Nieuwe routes

De app heeft nu vier nieuwe vaarroutes. Daar-

mee vaar je onder andere over de Vecht, de Vin-

keveense plassen, de Kromme Mijdrecht en de 

Gaasp. Stuk voor stuk prachtige gebieden met 

veelzijdige cultuur en natuur.   Je vaart met je 

boot niet alleen over grachten, maar over oude 

(veen)rivieren, kanalen en meren. 

Download Vaarwater app

HAARLEM - Uit een representatief on-

derzoek onder ruim 1400 inwoners 

van de provincie (juni 2017), blijkt 

dat voor een op de vier inwoners 

Noord-Holland de favoriete zomer-

vakantiebestemming is. Daarnaast 

is een duidelijke meerderheid van 

de Noord-Hollanders (61%) positief 

over de mogelijkheden om vakantie 

te vieren in eigen provincie. 

Slechts 14% is hier ontevreden over 

(25% neutraal). In de Kop van Noord-

Holland beoordeelt maar liefst 87% van 

de respondenten de vakantie opties in 

eigen provincie als ‘goed’ of ‘zeer goed’. 

In Amsterdam en Amstelland-Meer-

landen is dit slechts iets meer dan 50%. 

Eenmaal gekozen voor een vakantie in 

Noord-Holland wint de tijdsbesteding 

‘zon-zee-strand’ (60%) het ruim van 

cultuur (31%) en sport (10%). 

Dit onderzoek maakt deel uit van de 

ontwikkeling van een omgevingsvisie 

voor Noord-Holland over de uitdagin-

gen die tussen nu en 2050 op de pro-

vincie af-

komen.

De inrichting van de leefomgeving en 

de mogelijkheden tot recreatie zijn 

daarin een belangrijk element. Met de 

campagne ‘Jouw Noord-Holland’ no-

digt de provincie iedereen uit om mee 

te praten en te denken.

 

Overige resultaten 

Behalve naar hun oordeel over vakan-

tie in Noord-Holland zijn in het on-

derzoek ruim 1400 inwoners gevraagd 

om afwegingen te maken tussen ver-

schillende keuzes voor de toekomst 

van Noord-Holland. Een toekomst-

perspectief waarin gezondheid en vei-

Meerderheid prefereert zon-zee-strandvakantie

61% positief over zomervakantie-opties provincie 
ligheid centraal staat, kreeg 58% van de 

stemmen, tegenover 23% en 19% voor per-

spectieven waarin respectievelijk behoud 

van het karakteristieke Noord-Holland en 

de economische duurzaamheid van de pro-

vincie centraal staan. Het voorkomen van 

wateroverlast heeft absolute prioriteit, 83% 

verkiest dijkverbreding en –verhoging bo-

ven behoud van het bestaande landschap 

met een verhoogd overstromingsrisico. Een 

ruime meerderheid (60 tot 76%) verkiest 

investeren in de kwaliteit van het grondwa-

ter, schone lucht, schoon openbaar vervoer 

en ‘geen hinder van Schiphol en andere in-

dustrie’ boven andere, economisch wellicht 

aantrekkelijkere, maar ook meer ‘vervui-

lende’ beleidsopties. De meningen zijn ver-

deeld (50/50) op het gebied van hoogbouw 

versus laagbouw, investeren in fysieke of di-

gitale infrastructuur en investeren in kans-

rijke of kansarme gebieden. 

Driekwart van de respondenten vindt het 

een ‘goede’ of ‘zeer goede’ zaak dat de pro-

vincie Noord-Holland de Omgevingsvisie 

met hen wil delen. 

Het strand van Bakkum

Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelingetje? 

Humanitas biedt ‘vriendschap-

pelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@

humanitas.nl of 035-6286093.

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; lo-

catie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 

035-6561131 of www.bcwijde-

meren.nl

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid 

aanbod activiteiten en voor-

zieningen, waar u ook als wijk-

bewoner gebruik van kunt 

maken. Denkt u bv. aan de 

thuiszorg van Amaris of onze 

maaltijdenservice. Meer info: 

www.amaris.nl/dekuijer of 

085-0214040.

Kort nieuws
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Sport DOOR: MARC DEGEKAMP, HANS NIELEN EN HERMAN STUIJVER

Ondanks dat de zomervakantie hal-

verwege is, mochten de selectietrai-

ners, Ronald Heerschop en Peter van 

Boeijen, 23 selectiespelers verwel-

komen op de eerste training van het 

seizoen. Onder de 23 spelers zagen 

zij voor hun vertrouwde gezichten, 

maar ook een aantal nieuwe van uit 

de jeugd overgekomen spelers. 

Deze week en komend weekend staan 

er louter trainingen op het programma. 

De eerste oefenwedstrijden worden 

volgende week dinsdag gespeeld. Zo-

wel het 1e (uit) als het 2e (thuis) spelen 

dan tegen Laren ’99- 2. 

Start trainingen jeugd

In navolging van de selectie beginnen 

deze week ook de eerste jeugdteams 

met het nieuwe seizoen. Door de va-

kantie zullen de eerste trainingen nog 

wel even op zich laten wachten. 

Nieuwe spelvormen en spelregels

Met het nieuwe seizoen gelden er voor 

de jeugdteams onder 8 en 9 jaar ook 

nieuwe regels. Het zal dus best even 

Voetballen in ’s-Graveland

Selectie trapt nieuw seizoen af

wennen worden: er wordt 6 tegen 6 gespeeld 

op een kleiner veld, de ingooi maakt plaats 

voor het indribbelen of passen van de bal en 

dat geldt ook voor een hoekschop. De laatst-

genoemde twee wijzigingen gelden ook voor 

de teams tot en met onder 12 jaar.  

Zonnepanelen

Na ruim een jaar (plaatsing juni 2016) is er 

door de zonnepanelen maar liefst meer dan 

28MwH energie opgewekt. Naast de afhan-

kelijkheid van, uiteraard, de zonneschijn, 

komt deze hoge opbrengst door goed 

onderhoud van de panelen. Nadat in de 

winterstop de panelen op het kantinedak 

schoongemaakt zijn, waren twee weken ge-

leden de panelen op de kleedaccommoda-

tie aan de beurt.

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand zomer-

competitie biljarten 

7 aug. (maandag-poule): 

J. van Greuningen (6 pt.), 

W. Clements (4 pt.), M. 

v.d. Velden (3 pt.), M. Zieleman (2 pt.), 

R. Boelhouwer (0 pt.) Stand aan kop: J. 

van Greuningen 7-29, M. Boelhouwer/J. 

Vrijburg 7-23, W. Clements 7-22

Uitslag maandtoernooi koppelklaver-

jassen 12 aug. (bovenste 3 plaatsen, 20 

deelnemers): 1. Mw. T. Snel & Dhr. F. 

Snel (6460 pt.), 2. Mw. T. Eijzenga & Dhr. 

F. Worp (4888 pt.), 3. Dhr. H. v.d. Burg & 

Dhr. E. van Spengen (4655 pt.)

Eerstvolgende maandtoernooi: zaterdag 

9 september 2017 (aanvang 16.00 uur)

Programma

Zaterdag 19 aug. 16.00 uur: zomercom-

petitie biljarten, maandag 21 aug. 19.30 

uur: zomercompetitie biljarten

Openingstijden bar (ook voor niet le-

den) + contact

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, telefoon 06.20.40.80.58

KORTENHOEF- Al op woensdag 

werd duidelijk dat er op zaterdag 

geen duiven gelost konden worden 

vanwege het weer. De afdeling be-

sloot dus om de vluchten op zondag 

te vervliegen en om op zaterdag-

middag in te korven. Voor iedereen 

een aparte ervaring om op zater-

dagmiddag de duiven in te korven. 

Voor de jonge duivenvlucht vanuit 

Roy deden nog 6 liefhebbers mee met 

een toptotaal van 143 duiven. Voor de 

natour Minderhout: 11 liefhebbers, 

281 duiven in de manden. Op zondag-

morgen was het weer snel in orde om 

9.15 uur werden de duiven in Minder-

hout gelost en om 9.30 uur de duiven 

in Roye. De overwinning ging naar de 

Comb v. Huisstede die om 10.29.53 uur 

hun duivin over de antenne zagen hol-

len. Het was maar goed dat ze vlot bin-

nen liep, want ze had een nipte voor-

sprong op Comb. v.Breemen- v.d. Bos. 

Derde liefhebber werd Jan Reichholdt. 

Bij Raymond Moleveld liep het wat 

minder. Hij kreeg 8 duiven gelijk, maar 

deze hielden elkaar op en vielen enkele 

minuten later pas waardoor de over-

winning aan zijn neus voorbij ging. De 

overwinning in de B-poule ging naar 

Comb. Voorn - Hoek. Op plaats 16 vin-

den we Hans Nielen bij wie de duiven 

PV De Plassenjagers

Dubbelslag voor Comb. Van Huisstede

’s-GRAVELAND- Deze week zijn de 

trainingen voor het nieuwe seizoen 

begonnen. Bij SV ’s-Graveland zijn er 

altijd voetballers die de bal niet kun-

nen missen. Daarom organiseert de 

club op 12 dinsdagavonden de strijd 

om de SVS- Cup. Deze zomer gewon-

nen door Menno Kempers en Marco 

Temperilli.

“Vroeger gingen we naar een voet-

balveldje aan de Schuttersweg, nu het 

kunstgras er ligt, gaan we hier altijd 

lekker door. Het is nu het 3e jaar, dacht 

ik” vertelt Menno Kempers. Vanaf 

dinsdag 30 mei tot en met 8 augustus 

kwamen er 54 deelnemers op 12 avon-

den. Niet allemaal elke avond. Daarom 

kreeg je al een punt voor je aanwezig-

heid. Menno was er elke keer, maar er 

zijn ook twee spelers die slechts één 

keer op het appel verschenen. Meest-

al werd er een toernooitje gespeeld 

met 4 ploegen, bij winst werden er 3 

punten aan je lijst toegevoegd, een 2e 

plaats was goed voor 2 punten en de 

bronzen plak leverde 1 punt op. Bij te 

weinig voetballers voor een onderling 

toernooi was er een wedstrijd, voor 2 

(bij winst) of 0 punten (verlies). Julien 

Janmaat en Joey van Wettum zijn de 

bedenkers van dit ingenieuze systeem. 

Marco Temperilli behaalde 27 punten, 

ondanks een eenmalige afwezigheid, 

waardoor Menno Kempers zich ook 

aan de top kon scharen. Erwin Wop-

penkamp en Julien Janmaat vormen 

samen de subtop met 25 punten. Ver-

reweg de meeste spelers hadden meer 

dan 10 punten. 

“Ik doe het vooral om m’n conditie een 

beetje op peil te houden. Of voor je 

balgevoel” zegt Menno. “En het is ook 

wel gezellig. Het heeft een beetje de 

sfeer van zomeravondvoetbal, losjes.” 

Hoewel de senioren en A-junioren 

die meededen nooit 100% voor de lol 

spelen. Het ging er soms bloedfanatiek 

aan toe, volgens Menno. “Ja, je speelt 

zonder scheids. Dus hou je dan altijd 

discussie over in en uit en overtredin-

gen. Dan werd het even fel, maar het 

ging nooit over de grens. We hebben 

het altijd samen opgelost.”

Foto: Marco en Menno

Menno en Marco winnen SVS-Cup

tijdens zijn vakantie dus goed verzorgd zijn 

door Bert van Rossum. Op plaats 120 en 31 

in de B- poule vinden we ons nieuwe jeugd-

lid Danny Haselaar. Hij is dit jaar voor het 

eerst met duiven begonnen en vindt het 

een hele leuke hobby.  Het zal dit jaar nog 

niet mee vallen om hard te vliegen maar de 

komende tijd zullen we nog veel van hem 

vernemen, want hij is enorm fanatiek. 

Daarna was het wachten op de jongen van-

uit Roye. Ook hier ging de overwinning 

weer nipt naar de Comb. v. Huisstede. Zij 

beleven een super weekend!
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LOOSDRECHT- Als je Rosa’s Cantina 

aan het eind (of begin) van de Oud 

Loosdrechtsedijk binnenkomt, voel 

je je al snel thuis. Het Italiaanse res-

taurant van Rosemarijn de Vink 

oogt gastvrij en laagdrempelig. Met 

Achille, een echte Napolitaanse piz-

zabakker, die ambachtelijk dagelijks 

10 soorten pizza’s bakt met de be-

kende dunne bodem. 

Bijna anderhalf jaar geleden nam Ro-

semarijn het restaurant over. “Er stond 

me al direct voor ogen wat ik wilde. Een 

eetgelegenheid zonder poespas. Open, 

gezellig en puur eten. We hebben in 

korte tijd met een groep de hele zaak 

gestript van plint tot plint en opnieuw 

vormgegeven.” Zo ontdekte ze al snel 

een paar prachtige tegelwanden die 

waren afgedekt, die het geheel een lan-

delijke uitstraling geven. Dat de nieuwe 

pachter een jarenlange horeca-ervaring 

heeft, blijkt onder andere uit het feit dat 

ze heel goed aanvoelt wat de gasten 

willen. “We werken met pure, eerlijke 

producten. Zo betrek ik mijn vlees van 

Piet Kramer, hier uit Loosdrecht, dan 

weet je dat je goede kwaliteit krijgt. En 

met Wieger en Wieco van Boonstra 

Wijnen heb ik ook een prima verstand-

houding. Die leveren precies wat past 

bij ons. Flexibel en servicegericht.”

Niet alleen de tegels geven Rosa’s Canti-

na een landelijke sfeer, ook de ruwhou-

ten vloer, de eenvoudige tafels, stoelen, 

de weldadige banken, de grote rode bar 

en de patio, alles in blauw-olijfgroene 

tinten, dragen bij aan het idee dat dit 

een plek is om elkaar te ontmoeten. 

“Het is echt opvallend dat mensen hier 

snel met elkaar in gesprek raken. Ook 

de bar hebben we uitgebreid, zodat ie-

dereen die wil even een slokje kan ne-

men.” De maandelijkse Buurtborrel op 

de vrijdagmiddag voor buurtbewoners 

slaat aan.  

Pizza, pasta, patio

Rosemarijn werkt zelf een paar dagen 

van de week in de keuken, uiteraard 

geassisteerd door andere koks. “De Ita-

liaanse keuken is puur, altijd met eer-

lijke ingrediënten bereid. We maken 

bijna alles zelf. Alleen de pasta komt uit 

een kleine pastafabriek. Je kunt op die 

manier ook lekker creatief aan de slag 

gaan.” Vervolgens legt ze vol passie uit 

hoe ze ui, bleekselderij, tomaat en prei 

in stukjes hakt om er eigen gemaakte 

Bolognese-saus van te maken. Het wa-

ter loopt je in de mond. Op de kaart 

verder: garnalen, ossobuco, ravioli, 

scaloppine, soepen, kazen, ijs, salades, 

enzovoort.

Heel bijzonder is dat Achille, van Na-

politaanse afkomst, dagelijks het deeg 

kneedt om krokante pizza’s te bakken. 

“Ook hier kiezen we weer voor authen-

tiek. We hebben de keuze uit slechts 10 

soorten, maar dan wel van topkwaliteit, 

tegen een redelijke prijs.” En inderdaad 

een Margherita voor € 9,25 of een 

Napo-Tonno (met tonijn) van 13,75 is 

goed te doen. 

De patio biedt plaats aan ongeveer 50 

gasten, het ligt beschut aan het terrein 

van Jachtwerf Bonnema, zodat je er al 

vanaf maart terecht kunt. “We hebben 

hier ook bedrijfsuitjes met speciale 

barbecues, met net iets andere hapjes. 

Geen saté en friet, wel lekkere kotelet-

jes.” Daarnaast kun je het gehele menu 

als take-away bestellen. 

Rosa’s Cantina, Italia in Loosdrecht

Achterpagina

Samenwerken

Behalve gepassioneerd werken in haar ei-

gen Cantina, wil Rosemarijn met anderen 

samenwerken om de Loosdrechtse horeca 

beter te presenteren. Zo doet ze samen met 

De Eend, In de Watertuin en Najade een 

zogenaamd ‘walking dinner’. Bij elk res-

taurant kun je genieten van één gang. En 

ze heeft nog meer plannen, maar daarover 

later meer. “Ik ben heel tevreden hoe we 

draaien. Met een leuke jonge staf die ook 

weer jong publiek aantrekt. We hebben echt 

een regiofunctie, voor veel mensen zijn wij 

dé Italiaan. Ook uit Loenen hebben we veel 

aanloop. Ik werk hier graag met hart en 

ziel.”

Oud Loosdrechtsedijk 272; 1231 NK Loos-

drecht; woe-zo: 10-22 uur; 035- 582 5751/ 

06-5478 1381; www.roscantina.nl; info@

rosacantina.nl

DOOR:  HERMAN STUIJVER

Zaterdag lekkere hapjes bij de High Tea 

in de Costerustuin. Vanaf 14.30 uur, voor 

10,- .Aanmelden verplicht: ellen.brand-

ligt@live.nl of 035- 624 0339. Zonnelaan 4-Z te Hilversum

Wijdemeren in Beeld




