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NEDERHORST DEN BERG- Van vrij-

dag 18.00 uur tot en met zondag 

18.00 uur is het drie dagen feest op 

de Middenweg en omgeving. Dan 

wordt het 135- jarig bestaan van de 

Horstermeerpolder gevierd. Naast 

boerderij Voshaart treft u het feest-

terrein + tent. 

De nakomelingen van de pioniers en 

anderen grijpen met beide handen de 

kans om dit onofficiële jubileum van 

135 jaar droge voeten uitbundig te 

vieren. Het begint met lekker eten en 

drinken op de vrijdagavond: de Rolling 

Kitchens. Wat kiest u? WrapN’Rolling, 

Hieper de Pieper, Spelty, de IJsbus of de 

OerBurgbus? Grappige bestelauto’s met 

een omgebouwde keuken met diverse 

specialiteiten. Uiteraard ook een gele-

genheid om eens bij te praten of om te 

swingen op de muziek van een dj. 

Zaterdag

Op zaterdag kunnen de kinderen zich 

de hele middag (12-17 uur) vermaken 

met diverse spellen, een draaimolen, 

stormbaan, tractorbaan, ballenbak 

en zandbak. Vanaf 12.30 uur kunnen 

de sportievelingen, jong en oud, hun 

krachten meten 

tijdens de Pol-

derspelen. Wie 

gaat die Dirk 

Pool Bokaal 

deze keer in de 

wacht slepen? 

Om 16.00 uur 

wordt het weer 

modderig en nat 

op het weiland 

en in de sloot, 

want dan is de 

Mut-race. Op 

zaterdagavond 

is er tot in de nachtelijke uurtjes mu-

ziek van de Retteketet Showband. Eens 

kijken wie zijn stijve spieren nog kan 

bewegen…

Zondag

Met een ongetwijfeld stevig polder-

ontbijt voor de bewoners wordt om 

11 uur de zondagochtend geopend. 

Daarna zullen de mannen van het An-

keveens Havenloos Mannenkoor, van 

135 jaar Horstermeerpolder

Komend weekend de polder op z’n kop

Politiebericht
In het weekend van 12-13 augustus heb-

ben er 3 pogingen tot inbraak plaatsge-

vonden in Nederhorst den Berg. Hierbij 

was de werkwijze gaatjesboren. De poli-

tie Wijdemeren vraagt u samen met hen 

alert te zijn op verdachte personen en 

voertuigen. Ziet u een verdachte situatie, 

bel dan direct 112. Bel bij twijfel ook. No-

teer indien mogelijk een kenteken/signa-

lement. 

wie velen banden met de polder hebben, 

hun zeemansliederen kwelen. Ook wordt 

vervolgens bekend wie zijn tuin of brug 

het fraaist versierd heeft. ’s Middags kunt u 

in een prieel leuke sfeerfoto’s laten maken. 

Voor de kids zijn er tal van speelmogelijk-

heden. 

Op hetzelfde moment is er tussen 13 en 16 

uur het traditionele touwtrekken met 16 

heren- en 8 damesteams. De uitdaging is 

wie de kampioen van 2012, het team Van 

Wijk, zal verslaan. Het wordt spannend, 

keihard en humoristisch. Na de prijsuit-

reiking wordt het jubileumfeest afgesloten 

met een optreden van Tape That. Om 18 

uur is de finish van 48 uur Polderfeest. 

Oranjerie

Tijdens het Horstermeerfeest zal er 

ook weer een fototentoonstelling 

te zien zijn. Ditmaal zijn de foto’s 

samengesteld door Teus van de 

Kemp in samenwerking met Gerrit 

Bergman. Naast historische foto’s 

over de geschiedenis van de polder 

zullen er nu ook foto’s te zien zijn van 

eerdere Horstermeerfeesten. 

Op de foto’s is het vaak harde leven 

van de tuinders te zien, die de polder 

uitkozen voor hun tuindersbedrijf. 

Niets bleef hen gespaard, tot en met 

het onder water staan van de polder 

aan toe. Beelden hiervan mogen dan 

ook niet ontbreken. 

Net als bij vorige vieringen is er een 

mogelijkheid om even te zitten, wel-

licht onder het genot van een kopje 

koffie, om nieuwe en oude bewoners 

te spreken over hun ervaringen in de 

polder.

De tentoonstelling is geopend vanaf 

zaterdag 26 augustus 12.00 uur tot en 

met zondag 27 augustus 17.00 uur en 

is gratis.

Fototentoonstelling Horstermeer

Fotoansicht uit het boek ‘Een ansicht uit het verleden’ van Ruud Verkaik.
Middenweg omstreeks 1929, de twee woningen waaraan in de loop der jaren 

niet veel is veranderd. Rechtsachter de stolpboerderij van Kemp.
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Za. 26 aug.: 19.00 uur: 
 R. Simileer.
◗ St. Martinus     
 Zo. 27 aug.: 09.30 uur:
 E. Kaak.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 27 aug.: 09.30 uur: 
 Liturgiegroep.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 127 aug.: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 27 aug.:  10.00 uur:  
 Ds. L. Davidse.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 27 aug.:  10.00 uur:  
 Prof. dr. B.J.G. Reitsma.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 27 aug.:  09.30 uur:  
 Ds. A. van Duinen.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 27 aug.:  11.00 uur:
 Harry Pals. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 27 aug.: 10.00 uur: 
 G. Blonk. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 27 aug.:  10.00 uur: 
 Ds. G. Hagens,
 16.00 uur: Ds. Klaas de Vries. 

WANNEER TIJD WAT WAAR
25-27 aug. 12.00 u. 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. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
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
29,30,31 aug. 09.30 u. Kindervakantiebijbelclub NH- kerk, ‘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. 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
za. 02 sep. 20.00 u. Gondelvaart  Oud Kortenhoef
zo. 03 sep. 15.00 u. D3D Jamsessie Drie Dorpen, Ankeveen
za. 09 sep. 10.00 u. Fietstocht ‘Boeren, Burgers, Buitenlui’ Kerklaan 89, Kortenhoef
9 / 10 sep.  11.00 u. Verkoopexpositie Will Kellermann Oude School, Kortenhoef
za. 09 sept. 17.30 u. Wijdegat Concert op het water 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
za. 16 sep. 10.00 u. Ankeveen Artistique Terrein IJsclub, Ankeveen
za. 16 sep. 14.00 u. 1e Lustrum Soc. Cult. Centrum SCC, Blijklaan 1, NdB.
za. 16 sep. 20.30 u. Speuren naar vleermuizen Bez. Centr. NM; ’s-Graveland

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

Vanaf 23 augustus zendt GooiTV de volgende programma’s 
uit: Verslag van special reporter Andreas van der Schaaf van 
De Gooise Karavaan ‘Truckersrun’ 2017. Een onvergetelijke dag 
voor mensen met een verstandelijke beperking (H); RegioHub 
gaat over het voorkomen dat je valt in en om het huis (H). 
Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 
www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook).

Programma GooiTV

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

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

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

Aanleveren van tekst

Kopij in Word (doc bestand) 

opsturen voor vrijdag16.00 uur 

en voor de weekendactiviteiten 

is de sluitingstijd: zondag 

20.00 uur. 

Kopij sturen aan:

redactie@dunnebier.nl
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Woningbouw DOOR: HERMAN STUIJVER

’s-GRAVELAND- Bij veel woningzoe-

kenden in ’s-Graveland, Kortenhoef 

en Ankeveen zal eind augustus de 

spanning oplopen. Dan kunnen ze 

zich aanmelden voor de Oranjerie 

aan het Noordereind te ’s-Graveland, 

waar 42 sociale huurappartementen 

door woningbouwvereniging Gooi 

en Omstreken worden gebouwd.

De Oranjerie komt op de plek van het 

voormalige verzorgingshuis Brugche-

len. Dit werd in de zeventiger jaren 

gebouwd in het park van het naastge-

legen huize Westerveld, wat lange tijd 

dienst deed als gemeentehuis van ’s-

Graveland, maar nu weer als het oor-

spronkelijke Wolfsbergen particulier 

wordt bewoond. Het ontwerp van De 

Oranjerie vertoont een relatie met de 

ernaast gelegen buitenplaats. Het ap-

partementencomplex is als het ware 

een van de bijgebouwen op het land-

goed. Dit verklaart ook de keuze voor 

de naam. Oranjerie betekent letterlijk 

een bijgebouw op een landgoed, waar 

van oudsher de niet- wintervaste plan-

ten bewaard konden worden. 

Comfortabel en betaalbaar

In het nieuwe complex komen in to-

taal 42 comfortabele, energiezuinige en 

betaalbare twee-en driekamerapparte-

menten bestemd voor één- tot twee-

persoonshuishoudens. De netto huur 

van 38 appartementen bedraagt tussen 

de € 525,87 en € 592,55 bij een maxi-

maal verzamelinkomen tot € 36.165. 

De tweekamerappartementen zijn tus-

sen de circa 49 - 52m? en de driekamer-

appartementen zijn circa 73m?. Tot slot 

komen er vier appartementen van circa 

78 m2 beschikbaar voor kandidaten 

met een inkomen tot € 46.263 (huur: € 

686,68). Bovenop de netto huur komen 

servicekosten van circa € 40,00 voor 

onder andere tuinonderhoud, schoon-

maak gezamenlijke ruimtes en elektra-

gebruik gezamenlijke ruimtes. 

Elk appartement beschikt over onge-

veer drie zonnepanelen. Deze worden 

(uit het zicht) op het dak van het com-

plex geplaatst. Het gebouw krijgt deels 

een pannendak. Daardoor is het platte 

dak waar zonnepanelen op komen aan 

het zicht onttrokken. De appartemen-

ten zijn hoogwaardig geïsoleerd, voor-

zien van HR++ beglazing en hebben 

energielabel A+. De appartementen 

zijn voorzien van vloerverwarming in 

alle vertrekken, die is aan gesloten op 

een Hr-ketel.

Aanmelden

Het Gooi en Omstreken plaatst de wo-

ningen in week 35 en 36 (28-08 t/m 10-

09) op www.woningnet.nl. Op woning-

net.nl komt één advertentie te staan. 

Woningzoekenden hoeven dus maar 

op één advertentie te reageren. Om te 

kunnen reageren op de advertentie is 

een registratienummer bij Woningnet 

Gooi en Vechtstreek nodig, een wo-

ningzoekende moet dus ingeschreven 

staan op Woningnet. Iedereen die inge-

schreven staat, en voldoet aan de crite-

ria, kan reageren. 

De verdeelsleutel is: de helft starters 

tot 35 jaar en de helft doorstromers, 

waarbij inwoners van ’s-Graveland, 

Kortenhoef en Ankeveen die minimaal 

twee jaar in de gemeente staan inge-

schreven, voorrang krijgen. Voor door-

stromers geldt daarnaast dat ze een 

zelfstandige woning van een woning-

corporatie moeten achterlaten en dat 

bij de toewijzing onderscheid gemaakt 

zal worden tussen kandidaten die een 

eengezinswoning of appartement ach-

terlaten. Er zit nog een aardig staartje 

aan die toewijzing: de huurwoningen 

van woningcorporaties die vrijkomen 

in Wijdemeren door verhuizing naar 

de Oranjerie worden met voorrang 

toegewezen aan jonge huishoudens tot 

35 jaar. Of dit een gezin is, is afhanke-

lijk van het type woning dat is vrijge-

komen.

Harmonisch

Het bouwplan wordt vormgegeven 

door Harmonische Architectuur uit 

Voorstonden en wordt gebouwd door 

de KlaassenGroep uit Dinxperlo. Het 

nieuwe pand is in de lengterichting van 

het perceel gebouwd, met de hoofd-

gevels aan de zuid- en noordkant. De 

blikvanger vanaf het Noordereinde 

lijkt op een bescheiden villa. Door de 

Eind augustus start inschrijving Oranjerie

langwerpige bouwmassa ontstaat een vrij 

doorzicht vanaf het Noordereinde naar 

de landerijen naast de Oranjerie. Achter 

het gebouw komt een parkeerruimte voor 

zo’n 70 auto’s. Ook aan de harmonische 

omgeving is gedacht. De firma Van der Bijl 

& Heierman richt het terrein van 10.000 

m2 in met 11.000 m3 grondverzet, 100 m. 

houten damwand, 600 m. riolering, 550 m. 

betonbanden, 3.000 m2 bestrating, 400 m2 

halfverharding, 5.100 m2 gazon, 990 hees-

ters, 11.000 stuks planten en 40.000 stuks 

bloembollen. 

De oplevering staat gepland voor oktober/ 

november dit jaar. Wanneer de feestelijke 

officiële opening zal plaatsvinden, is nog 

niet bekend. 

Vragen

Hebt u algemene vragen over de moge-

lijkheid om te verhuizen, huurtoeslag of 

uitkeringen? Dan kunt u terecht bij de 

wooncoaches van MEE via (035) 303 01 62 

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

u vragen over De Oranjerie, toewijzings-

regels of huurprijzen? Dan kunt contact 

opnemen met Het Gooi en Omstreken via 

telefoonnummer (035) 672 66 99 of www.

gooienom.nl.

LOOSDRECHT - Een politieagent 

heeft in de nacht van dinsdag op 

woensdag 16 augustus in Loosdrecht 

een verwarde man neergeschoten. 

De rijksrecherche heeft de zaak in 

onderzoek. 

Het schietincident vond plaats na 

middernacht bij zijn woning in de Van 

Dorenwerdestraat, meldt een politie-

woordvoerder aan Rtv-NH. De neer-

geschoten man ‘ging door het lint’ en 

is en voor zijn eigen veiligheid en die 

van zijn omgeving neergeschoten. De 

man is naar het ziekenhuis gebracht 

en verkeert buiten levensgevaar. De 

man maakte volgens diverse bronnen 

flink wat herrie en zou suïcidaal zijn. 

Toen de politie arriveerde kwam hij 

naar buiten, waarop de agenten eerst 

in de lucht zouden hebben geschoten. 

Bewoners van de straat zeggen tegen-

over de Gooi-en Eemlander dat ze niet 

verbaasd zijn dat de man doordraaide. 

Er was nooit eerder iets gebeurd met 

de betrokken persoon, hoewel men 

wel wist dat hij in een 

moeilijke periode zat. 

Burgemeester Freek 

Ossel: “Het incident 

heeft grote impact op 

de betrokkenen. Ge-

lukkig zijn er geen do-

delijke slachtoffers. De 

wijkagent was vandaag 

aanwezig in de buurt en 

heeft met omwonenden 

gesproken.” Buurtbe-

woners die daar behoefte aan hebben, 

kunnen contact opnemen met Slacht-

offerhulp Nederland. De Rijksrecher-

che doet onderzoek naar de toedracht 

in opdracht van de officier van justitie 

Midden-Nederland.

Man neergeschoten in Nieuw Loosdrecht

CDA- bijeenkomst
Op maandag 18 september spreekt 

CDA-kamerlid Maurits von Martels op 

een bijeenkomst in de Meentboerderij 

op de Melkmeent 9 te Hilversum. Von 

Martels, veehouder en ex-wethouder 

Dalfsen, kwam met 21.000 voorkeur-

stemmen in het parlement. Zijn leus 

was dat ‘de politiek wel wat meer boe-

renverstand kan gebruiken’. Hij spreekt 

over moderne agrarische bedrijven, ver-

brede landbouw en agrarisch natuur-

beheer. De bijeenkomst wordt georga-

niseerd door lokale afdelingen van het 

CDA, Gooi en Vechtstreek en door het 

LTO-Noord (afd. Gooi en Vechtstreek). 

U kunt zich al opgeven: info@cda.wij-

demeren.nl
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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 

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

Te Huur Wijdemeren
Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2

1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

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

100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 

035-656 2624

 

MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

 

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Velux dakramen, dakkapellen,

verbouw & timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451 

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

BELLE MAKELAARDIJ 
Je bent zo verkocht !!! 

035-656 0235

“Aandacht voor Zorg”
Voetreflexzonetherapie; 

Ontspant en hersteld 

uw Balans

Stoelmassage; voor Nek,

Schouder,rug klachten

( zeer interessant voor 

bedrijven)

www.aandachtvoorzorg.nl

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk 

en (sier)bestrating. 
Tel. 0294-254598. 

Ervaren schilder biedt zich aan 

voor al uw binnen en buiten 

klussen. Voor meer informatie: 

Raymond Altena 0621587684

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

Sleutels
en 
sloten
service

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

www.wesopa.nl

’t Wijdehuis, elke ma.ochtend 

van 09.30-13.30 of do.middag 

van 12.30-16.30 u. Gratis. 

Veenstaete- Kortenhoef, via de 

Parklaan. Info: Herma Kleve 

van Versa Welzijn;  hkleve@

versawelzijn.nl, of via 035-

6231100.

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

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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Dagje uit

KORTENHOEF - De stichting 

Vechtplassen Palingrook Commissie 

(VPC) organiseert op zaterdag 

2 september voor de 24e keer 

het Nederlands Kampioenschap 

Palingroken. Locatie is het oude 

dorp Kortenhoef. Een geliefde plek 

van schilders, schrijvers en schaat-

sers vanwege de fraaie ligging in het 

plassengebied tussen Gooi en Vecht.

Ieder jaar doen ruim 100 van de beste 

rokers uit heel Nederland (en een en-

kele uit het buitenland) aan dit open 

kampioenschap mee. Naast paling voor 

de wedstrijd wordt ook andere vis ge-

rookt ter demonstratie en verkoop aan 

de ruim 15.000 bezoekers van Neder-

lands grootste visroken evenement.

De daling van de wilde palingstand 

baart ook de organisatie van het kam-

pioenschap zorgen. Daarom wordt 

voor de wedstrijd duurzaam gekweekte 

paling met certificatie van het Duur-

zaam Paling Fonds gebruikt. Om on-

nodig dierenleed te voorkomen, wordt 

op de wedstrijdpaling een humane 

dodingsmethode toegepast, waarbij ge-

bruik gemaakt wordt van een door de 

Universiteit Wageningen ontwikkeld 

apparaat.

TButterfly

Op 2 september begint de wedstrijd om 

12.00 uur. De prijsuitreiking zal rond 

17.00 uur plaatsvinden in de feesttent 

bij de Oude School. Daaraan vooraf 

gaat een uitgebreide beoordeling door 

een uit onafhankelijke deskundigen en 

prominente palingliefhebbers bestaan-

de jury. Naast de wedstrijd is er vanaf 

12.00 uur een braderie op de Korten-

hoefsedijk, ’s avonds gevolgd door de 

jaarlijkse traditionele Kortenhoefse 

Gondelvaart.

Niet alle door de deelnemers gerookte 

wedstrijdpaling wordt gebruikt door 

de jury. Deze extra paling wordt ver-

kocht aan het publiek ten bate van een 

goed doel; dit jaar is dat TButterfly. 

Deze stichting, opgericht ter nagedach-

24e Nederlands Kampioenschap Palingroken

tenis van een jonge dorpsgenoot, heeft als 

doel jongeren (en hun ouders) bewust te 

maken van de gevaren van het gebruik van 

mobiele media in het verkeer.

Zie ook: http://www.nkpalingroken.nl.

Spullen rommelmarkt gezocht
Zaterdag 2 september organiseert de 

Hervormde gemeente van Kortenhoef 

weer een rommelmarkt op het kerkter-

rein. De markt is tegelijk met het kampi-

oenschap palingroken en de braderie op 

de Kortenhoefsedijk. De verkoop van de 

spullen is bestemd voor het onderhoud 

van het kerkgebouw. Hebt u leuke ‘rom-

mel’ voor de kerk? Zoals huishoudelijke 

artikelen, gereedschap, speelgoed, Dvd’s, 

Cd’s, platen, boeken, serviesgoed, kunst, 

etc. Dat kunt u deze inbrengen op za-

terdag 26 augustus tussen 9.00 en 12.00 

uur op de Kortenhoefsedijk 168. Liever 

géén meubels, Tv’s, Pc’s en printers. 

En u komt toch zeker ook naar de 

markt? Al is het maar voor de gezel-

ligheid, een kopje koffie, thee of fris. U 

bent van harte welkom tussen 10.30 en 

15.30 uur.

Webshop vanaf vrijdag 25 augustus

Nieuw: Online winkelen bij Bakkerij 

De 7 Heerlijkheden 

NEDERHORST DEN BERG- Naast de 

winkel aan de Overmeerseweg 4 in Ne-

derhorst den Berg opent Bakkerij De 

7 Heerlijkheden een tweede vestiging: 

vanaf 25 augustus is het ambachtelijke 

brood en banket in de webshop te koop.

Dat is handig: vanuit de luie stoel het 

heerlijke assortiment bekijken op een 

tijd die u uitkomt. Een bestelling plaat-

sen is vervolgens makkelijk en veilig, 

want de betaling gaat via iDeal. Wat 

vóór 18.00 uur besteld wordt, kan de 

volgende dag opgehaald worden in de 

winkel. Liever laten bezorgen? In Ne-

derhorst den Berg bezorgen wij maan-

dag t/m zaterdag  tussen 15.00 en 17.00 

uur. Zolang de werkzaamheden het 

dorpscentrum wat lastiger bereikbaar 

maken kan dat een uitkomst zijn!

De webshop is te vinden via de website 

www.bakkerijde7heerlijkheden.nl en is 

zoals men dat noemt 24/7 geopend. De 

openingstijden aan de Overmeerseweg 

zijn: maandag t/m vrijdag 7.30-18.00 

uur en zaterdag 7.30-16.00 uur. Voor 

informatie: 0294-251220

Webshop vanaf vrijdag 25 augustus

Nieuw: Online winkelen bij 
Bakkerij De 7 Heerlijkheden 

Fietstocht Open Monumentendag
KORTENHOEF- De Historische 

Kring Kortenhoef, ’s-Graveland 

en Ankeveen doet op zaterdag 

9 september mee aan de Open 

Monumentendag. Tussen 10 en 16 

uur kunt u in hun clubgebouw aan 

de Kerklaan 89 te Kortenhoef de 

fietsroute ophalen. 

De route bestaat uit 12 door de lokale 

historici geselecteerde monumenten 

onder het motto ‘Boeren Burgers en 

Buitenlui’. U mag van de eigenaren 

die monumentale gebouwen aan de 

buitenkant bezichtigen. Het gaat om 

de volgende monumenten: Hollands 

End 97 (Ankeveen): Zoddestein; Hol-

lands End 47 (Ankeveen), Ingelenburg; 

Stichts End 20 (Ankeveen), boerde-

rij fam. Kemphorst; Noordereinde 54 

(’s-Graveland), Brambergen; Noor-

dereinde 34, koetshuis Fam. Dekker; 

Leeuwenlaan 13 (’s-Graveland) boer-

derij Stofbergen; Kerklaan 52 (Korten-

hoef), Huis ‘De Gaard’; 

Kortenhoefsedijk 137, 

voormalige jeugdherberg 

De Karekiet; Kortenhoef-

sedijk 149, huis voorma-

lige bewoner Barend van 

Voorden; Kortenhoefse-

dijk 153, voormalig Pol-

derhuis, fam. Wertheim; 

Kortenhoefsedijk 173, fam. Boomkens; 

Kortenhoefsedijk 194, voormalig ver-

venershuisje. Alle monumenten zijn herkenbaar aan een 

Open Monumenten -vlag en een verwijs-

bord. Het op de Kerklaan 89 af te halen 

routeboekje bevat foto`s en beschrijvin-

gen van het monument. Op de Kerklaan 

krijgt men ook een kopje koffie of thee, en 

is de oudheidskamer te bezoeken. Zie ook:  

Openmonumentendag.nl 

Voormalig jeugdherberg De Karekiet

 

Op zaterdag 26 augustus wordt de twee-

de kindermarkt gehouden te Ankeveen. 

Een markt met een kleedjesmarkt, een 

grabbelton, sport en spel. Komt allen 

want dan wordt het gegarandeerd een 

gezellige ochtend. 

De kindermarkt is een onderdeel van 

de zaterdagmarkt en is van 08:00 -12:30 

uur. Dus u kunt naast hebbedingetjes, 

speelgoed, kleding en spelletjes ook uw 

boodschappen doen. 

Aanmelden als verkoper op de kleed-

jesmarkt kan nog. Deelname is gratis 

mits u met uw eigen kleedje komt. Niet 

verkochte spullen kunnen worden ach-

tergelaten en worden door de organisa-

tie afgegeven bij een Kringloopwinkel.  

Voor informatie en/of aanmelden kunt 

u contact opnemen met Stichting Brui-

send Ankeveen via bruisendankeveen@

gmail.com of 06-41104667.

Tweede kindermarkt in Ankeveen
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135 jaar Horstermeer
Feestelijk poldergebakje

€ 1,35
Bezoek onze webshop m.i.v. 25/8

www.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Zuidereinde, een racebaan
De heer Reijn glunderde wel bij de heropening 

van het Zuidereinde en lang daarvoor ook al 

om te zorgen dat de bloembakken verdwenen. 

Maar de heer Reijn woont namelijk niet hier 

op het Zuider- of Noordereinde, daarom zou 

hij eens gewoon overdag moeten komen kijken 

en constateren dat het nu een racebaan is ge-

worden. Ruim 100 km is niets het lijkt wel een 

soort inhaalslag van deze automobilisten die dit 

een aantal weken niet konden doen, vanwege de 

verbouwing en nu maar weer scheuren.

Weet niet of de heer Reijn kinderen/kleinkin-

deren heeft, maar hier is de vergrijzing geluk-

kig wat verminderd doordat sinds een paar jaar 

jonge gezinnen zijn komen wonen met de daar-

bij behorende kinderen. Nu ken ik al het geluid 

van ‘Ja dat had je van te voren kunnen weten dat 

het druk is’ , maar dat is een dooddoener.

Zelf woon ik ca. 25 jaar hier en in de jaren ‘90 

was het een stuk minder druk. Sterker nog; voor 

de gemeente doe ik bij 80- jarigen preventief 

huisbezoek en deze mensen wonen gemiddeld 

45 jaar op het Noorder- en Zuidereinde. Toch 

wel typisch dat juist deze mensen het bevestigen 

dat het niet alleen loeidruk is geworden, maar 

wat denkt u van de fijnstof die we hier gratis 

krijgen.

Flitspalen plaatsen is de enige oplossing en het 

antwoord: dat is te duur en omslachtig, dat is 

flauwekul, wat heeft het gekost aan al die zoge-

naamde oplossingen om het verkeer af te rem-

men de afgelopen 25 jaar? Terwijl er totaal geen 

intentie was die op te lossen, allemaal zoethou-

dertjes.

Ik stel voor mijnheer Reijn; Colbertje uit, mou-

wen omhoog en nu eindelijk echt aan de slag 

voor de bewoners van het Noorder- en Zuider-

einde.  Vrachtverkeer weren en flitspalen plaat-

sen 

Henk van Rooijen, ‘s-Graveland

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Als er wat fout gaat, dan mopperen mensen. 

Maar ik wil nu graag het omgekeerde doen. Ik 

wil de medewerkers van de AH in de Meenthof 

een hele grote pluim geven. Ze zijn altijd ont-

zettend vriendelijk en behulpzaam. Als ik een 

zware tas heb, dan helpen ze me sjouwen. Daar 

kan menig winkelketen een puntje aan zuigen.

Begin augustus ben ik mijn portemonnee kwijt-

geraakt. Ik kwam thuis na het boodschappen 

doen en miste mijn portemonnee. Ik schrok me 

rot en liep naar mijn auto. Buurvrouw Yvonne 

zag aan me dat er wat was. Ik vertelde over wat 

er gebeurd was en ze belde de AH voor me om 

te vragen of de portemonnee misschien gevon-

den was. Ik reed snel naar de Appie en toen ik 

kwam aanlopen stond meneer de Groot al bui-

ten met mijn portemonnee te zwaaien. Wat een 

opluchting!

Bedankt, eerlijke vinder en bedankt alle lieve 

mensen van de Albert Heijn.

Truus Jongsma, Ankeveen

Loftrompet voor AH De Meenthof

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

aannemersbedrijf

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

Anneke en ik wonen in de Breitnerlaan in Ne-

derhorst. Daar komt dit jaar het verkeer door 

dat wordt omgeleid vanwege het werk aan het 

plein. Men heeft er bewust voor gekozen de 

tegenkomende stromen niet te scheiden om 

de snelheid te temperen en te voorkomen dat 

auto’s door het wijkje gaan dwalen. Met respect 

zie ik hoe het verkeer zich behoedzaam door 

de hindernis wurmt. Maar ook de grondverzet-

machines moeten de omweg nemen, met een 

hap zand of een tas stenen en al. Petje af voor 

veel machinisten die zich zo stil mogelijk over 

de drempel bewegen. Maar er is er ook een – ik 

noem geen namen, maar het is een fabelbeest 

uit Weesp – die voorbijkomt met twee lepels 

die tegen elkaar klotsen. Wetend dat het toch 

hopeloos is, dendert hij over de drempel. Bong! 

Bong! Anneke en ik springen een deuk in het 

plafond van de schrik. En als we weer in bed 

landen, zij we klaarwakker. Nu is kwart voor ze-

ven een tamelijk nette tijd, maar als je eenmaal 

76 bent, wil je graag zelf uitmaken (of, en) wan-

neer je wakker wordt. En vooral hoe. Drempels 

zijn achterhaalde ondingen. Wie langzaam rijdt, 

doet dat toch wel. En wie er maling aan heeft, 

spurt gewoon door. Met een schrapend geluid 

(carrosserie) als strafpunt. Of hotsen botsende 

spullen in een stuiterende aanhanger. Sinds de 

drempels zijn uitgevonden als politiek argu-

ment om handhavers uit te sparen, is de markt 

voor SUV’s en ander te hard opgepompte mo-

dellen verveelvoudigd. Die crossen er zo over.

Kortom, dames en heren bestuurderen: weg 

met dat onding. Op de snelheid heeft het geen 

invloed; het veroorzaakt alleen maar overbodig 

lawaai. Misschien kan het nog mee genomen 

worden met al het herbestraten van het plein. 

Als compensatie voor de overlast. Alstublieft, 

please?!

Peter Stokman, Nederhorst den Berg

Dreundrempel

NEDERHORST DEN BERG- Op donderdag 7 

september starten we weer met de soos. Aan-

vang: 13.30 uur tot 16.30 uur, in de Bergplaats. 

Wij spelen hier meestal kaart, maar andere spe-

len zijn ook mogelijk. Er zijn er genoeg. De kos-

ten zijn 8.00 euro per maand, hiervoor krijgt u 

koffie/thee met koek. Er is geen belemmering 

om deel te nemen, alleen de gezelligheid is van 

belang. De plaats van samenkomst is de Berg-

plaats aan de Kerkstraat in Nederhorst. Mocht 

u geen vervoer hebben, dat is geen probleem. 

Wij hebben een vervoersdienst die u haalt en 

brengt voor 1 euro per keer. Dus wat houdt u 

tegen? Alleen uw komst stellen wij zeer op prijs.

Voor opgave en informatie kunt terecht bij 

onderstaande adressen: Theo Stalenhoef, 0294 

251237. Beo ten Berge: 0294 267855. Wij hopen 

op vele aanmeldingen!

Start donderdagmiddag soos
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Jubilea DOOR: HERMAN STUIJVER

KORTENHOEF- Officieel was het 

echtpaar Langenberg op 16 juli 60 

jaar getrouwd, toen was burgemees-

ter Ossel echter afwezig. Precies een 

maand later was er een geanimeerd 

gesprek met de burgemeester, op 

zijn eerste bezoek in Wijdemeren bij 

een diamanten stel.  

De jonge Pieter moest opvallend vaak 

sigaretten kopen in de zaak waar Marij-

ke van Delft in de zaak van haar ouders 

achter de toonbank stond. Dat was in 

Oegstgeest, waar Pieter als slagerszoon 

actief was. “En zo is het gekomen” ver-

telt de 85-jarige. “Onze ouders hebben 

ons ook wel een beetje naar elkaar toe 

gedreven” vult de 9 dagen jongere Ma-

rijke aan. Na 12 jaar hard werken met 

lange dagen had Pieter het wel gezien 

in de slagerij. Hij kon aan de slag als 

keurmeester. Dat heeft-ie eigenlijk zijn 

hele verdere leven in diverse functies 

gedaan. Eerst vanuit Apeldoorn, toen 

Breukelen en later Amsterdam. Ook 

werd hij door het ministerie voor een 

paar jaar gestationeerd op Schiphol om 

de im- en export van dieren aan zijn 

keurend oog te onderwerpen. In een 

groot rayon dat zich uitstrekte 

van Noord-Holland, delen van 

Zuid-Holland en de Flevopol-

der heeft hij namens de veteri-

naire dienst duizenden dieren 

gekeurd. Nu de actualiteit van de 

getroffen eierboeren zo vaak in 

het nieuws is, voelt de heer Lan-

genberg heel goed de pijn en het 

leed als je dieren moet ‘ruimen’. 

Mevrouw Langenberg werkte 

16 jaar in de gezinszorg. “Ik ben 

dat gaan doen toen mijn jong-

ste zoon naar de kleuterschool 

kon. Ik vond het prachtig werk 

om anderen te helpen.” Edwin was die 

jongste, Jan de oudste en dochter Mar-

jon de middelste van het trio. Aan de 

wand hangt een fraaie foto van de kin-

deren, hun partners, de vijf kleinkinde-

ren en twee achterkleinkinderen. 

Al 45 jaar wonen Pieter en Marijke in 

Kortenhoef. “Ik wist niet eens waar het 

lag” vertelt Marijke “maar door de kin-

deren raak je snel ingeburgerd. Ik heb 

het hier heerlijk.” “Ik ga hier nooit meer 

weg. Ik hou van een dorp. Ik hoop dat 

we nooit bij Hilversum worden inge-

lijfd” zegt Pieter nadrukkelijk. Dat heeft 

burgemeester Ossel vaker gehoord 

sinds hij in Wijdemeren waarneemt, 

zegt hij. De hobby van meneer was de 

moestuin aan de Kwakel en ook maat-

schappelijk was hij actief als diaken in 

de NH- kerk aan de Kortenhoefsedijk. 

Zwemmen in de Zandzee was de spor-

tieve hobby van Marijke. Met de ge-

zondheid van het diamanten paar lijkt 

het in orde, al heeft meneer Langeberg 

wel last van zijn evenwichtsorgaan de 

laatste tijd. Dat is ook de reden dat ze 

drie jaar geleden besloten hebben om 

hun vaste caravanplek bij de boer in 

Echtpaar Langenberg, 60 jaar en 1 maand getrouwd

Vaassen gedag te zeggen. “Dat hebben we 

17 jaar gedaan na mijn pensioen. Ik vond 

het veel te druk op de wegen om door Eu-

ropa te crossen. Op die camping vonden 

we onze rust.” ”En de kinderen hielpen 

ons perfect met de caravan en alles” zegt 

Marijke.  Op 15 juli werd het 60- jarig hu-

welijk groots gevierd in De Drie Dorpen, 

waar niet alleen familie maar ook vrienden 

uit het hele land aanwezig waren. “We zijn 

natuurlijk twee individuen met een andere 

achtergrond, maar we zijn erg naar elkaar 

toe gegroeid. We komen er altijd samen uit” 

sluiten Marijke en Pieter Langenberg uit. 

Open Dag 27 augustus 2017 

Kom naar het Neurotherapie  
Centrum in Hilversum
Wel eens gehoord van Neuro-

feedback? Is uw nieuwsgierig-

heid daarmee gewekt? Nu krijgt 

u de kans om hier meer over te 

weten te komen! Neurofeed-

back is namelijk een leuke ma-

nier om de hersenen te trainen, 

zodat die optimaal kunnen gaan 

functioneren.

Hoe werkt neurofeedback? 

Sensoren worden op het hoofd geplakt die 

‘realtime’ de activiteit van uw hersenen laten 

zien. Mens en dier blijken prima in staat om 

hun hersenen zo bij te sturen dat problemen 

verdwijnen en prestaties verbeteren. 

Voor wie is het geschikt? 

Kort gezegd: voor wie niet! Uiteenlopende 

aandoeningen zoals ADHD/ADD, epilepsie, 

slaapstoornissen, hersenletsel en burn-out 

zijn zowel in de literatuur uitgebreid beschre-

ven als in de praktijk met goed resultaat be-

handeld. 

Ook voor het verbeteren van sport-, werk- 

en leerprestaties is neurofeedback uitermate 

geschikt. 

Deze en eventueel andere vragen die u heeft, 

worden beantwoord en toegelicht tijdens, de 

inmiddels traditionele, Open Dag van het 

Neurotherapie Centrum Hilversum.

Programma:

11.30: deuren open, ontvangst met koffie, thee

12.00:  algemene lezing van 45 minuten over 

neurofeedback

13.00:  demonstratie en zelf ondervinden in  

kleinere groepjes in de behandelkamers

14.00:  afsluiting met nog wat praktische  

 informatie 

Bij voldoende aanmeldingen wordt om 15.00 

uur een tweede ronde gehouden. Het program-

ma is hetzelfde als bij de eerste ronde.

Kijk voor meer informatie om u aan te mel-
den op www.neurotherapie.nl of bel naar 
035-628 68 95. Reserveren is noodzakelijk.

Deze Open Dag heeft een feestelijk 

tintje aangezien dit de eerste Open 

Dag is in ons nieuwe pand aan 

de Vaartweg 180, 1e etage (ingang 

Schuttersweg). 
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Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van de advertentie 
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag 
12.00 uur. Tarieven € 0,53 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.

FAMILIEBERICHTEN Vakantie

KORTENHOEF-De scouts van 

de Klaas Toxopeus groep uit 

Kortenhoef hebben hun zo-

merkampen achter de rug. 

Nu een terugblik op het kamp 

van de zeeverkenners, in de 

leeftijd van 12 tot 16 jaar. 

Met een groepje van 6 perso-

nen bemensen de waterscouts 

een lelievlet, een stalen zeil-

boot van ongeveer 5 ?  meter 

lang. Met de lelievlet het water 

op is de uitdaging voor de zee-

verkenners. Ieder jaar zoeken 

de zeeverkenners weer een 

andere plaats aan om naar toe 

te gaan en deze keer was Vin-

keveen aan de beurt. De Vin-

keveense plassen zijn een per-

fecte locatie voor kamperende 

scouts, er is veel open water on 

te kunnen zeilen en op de ver-

schillende eilanden zijn prima 

kampeerplaatsen beschikbaar.

Vinkeveen is een populaire 

bestemming en je bent dan 

ook nooit de enige groep. Dat 

geeft natuurlijk goede moge-

lijkheid voor wat competitie 

met zeil- en roeiwedstrijden.

Vast onderdeel van het kamp 

is de ouderavond waarbij ou-

ders maar ook opa’s en oma’s 

op bezoek komen op de kamp 

locatie. De ouders worden dan 

met de boot opgehaald en 

kunnen een uurtje meegenie-

ten van de sfeer op het kamp. 

Dit jaar hebben een paar ou-

ders met scouting ervaring de 

riemen opgepakt en een roei-

tochtje gemaakt over de mooie 

Vinkeveense plassen.

De terugreis van het kamp 

bracht de groep nog langs 

de Wijde blik voor de laatste 

overnachting. Hier werd ge-

kampeerd op het 5e eiland, een 

klein eilandje dat al tientallen 

jaren voor de scouts een fijne 

kampeerplek biedt. Vanaf het 

5e eiland is het nog maar een 

paar uur varen naar de loods 

aan de Kwakel in Kortenhoef. 

Handig om voldoende tijd te 

hebben om je kampeerspullen 

schoon te maken en weer op te 

bergen.

De zeeverkenners hebben een 

prima kamp gehad en zijn te-

ruggekomen met de gezonde 

kleur die je krijgt als je een 

paar dagen op het water bent 

geweest. Ook hebben ze weer 

praktijkervaring kunnen op-

doen met het zeilen, wat zeker 

van pas gaat komen bij het be-

halen van het CWO, het zeil-

diploma dat de zeeverkenners 

maar al te graag willen beha-

len.

Wil je een keer komen kijken 

bij de scouting in Kortenhoef? 

Je bent welkom van af 5 jaar. 

Op zaterdag vanaf 9:30uur. We 

starten weer op 9 september!

Zeeverkenners 
naar Vinkeveen 

’s-GRAVELAND- De Vakantie 

Bijbel Club komt er weer aan!  

Ook dit jaar wordt er in de 

laatste week van de zomer-

vakantie in de Hervormde 

Kerk aan het Noordereinde 

14 weer Vakantie Bijbelclub 

gehouden.

Op 29, 30 en 31 augustus  zijn 

de kinderen in de basisschool-

leeftijd ‘s ochtends van harte 

welkom in de kerk. De ochtend 

duurt van 9.30 uur tot 12 uur. 

Dit jaar is het thema ‘Op Sur-

vival’! Er wordt o.a. geknut-

seld, een bijbelverhaal verteld,  

gezongen, er is iets lekkers én 

het is vooral erg gezellig. Alle 

vrienden en vriendinnen mo-

gen meekomen, of je  nu op 

zondag in de kerk komt of niet, 

iedereen is van harte welkom.  

Het beloven weer mooie och-

tenden te worden en als jij ook 

komt wordt het nog gezelliger. 

De leiding van de Vakantie Bij-

bel Club heeft er weer veel zin 

in en hoopt jou op 29, 30 en 31 

augustus te zien bij de Vakantie 

Bijbel Club. Tot dan!

Op Survival                                                                                                                                           

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Gordijnen en raambekleding, 

Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

Liefdevol omringd door zijn kinderen en kleinkinderen 

is overleden mijn lieve man

Hendrik Johannes Hagen

Henk

Kortenhoef,     Kortenhoef, 

21 januari 1938                       16 augustus 2017

 Els

 Angelo en Margo

 Johnny en Jannie

 Mario en Joyce

 Jelliena en Bas

 Kleinkinderen

Correspondentieadres

Kortenhoefsedijk 18, 1241 LM Kortenhoef

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden 

van

Ab Koelink

Ab heeft vrijwel gelijk na de oprichting van Stichting BLOK 

jaren in het bestuur gezeten en daarbij toezicht gehouden 

op de verbouwing van de Oude School.

Wij zijn Ab zeer dankbaar voor wat hij allemaal voor het 

dorp en BLOK heeft gedaan.

Wij wensen Tiny, de kinderen en kleinkinderen 

veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur Stichting BLOK

Kortenhoef, 13 augustus 2017

WIJDEMEREN - Op zaterdag-

morgen 2 september van 

10-12 uur is de eerste mo-

gelijkheid om u in te schrij-

ven voor het nieuwe cursus-

seizoen van Kursusprojekt 

Loosdrecht. Het bestuur ver-

wacht weer heel veel inschrij-

vingen (rond de 1500) op 

het zeer brede assortiment, 

waarin eenieder wel een in-

teressant aanbod vindt. 

Er is keuze uit 106 zeer verschil-

lende cursussen, workshops, le-

zingen, presentaties op velerlei 

gebied en te vinden in het gele 

boekje dat in heel Wijdemeren 

huis-aan-huis is verspreid of op 

de website www.kploosdrecht.

nl . De inschrijving vindt plaats 

in het 3-Luik (hoek Acacialaan 

en Lindeplein in Loosdrecht). 

Bent u uw inschrijfformulier 

vergeten? In het 3-Luik lig-

gen voldoende reserve exem-

plaren. Dit jaar hebben we in 

samenwerking met de King 

Arthurgroep ook een aantal 

cursussen met aparte begelei-

ding voor mensen met een be-

ginnende dementie. Dit zijn de 

cursussen in de 900 serie. (zie 

gele boekje en website)

De tweede inschrijfmogelijk-

heid is dinsdag 5 september 

van 19:30 – 20:30 uur. Vanaf 6 

september kan men zich uit-

sluitend nog via de begeleiding 

tot een week voor de aanvang 

van de cursus inschrijven mits 

de cursus al niet is volgeboekt. 

Kom bijtijds! De plekken zijn 

beschikbaar op volgorde van 

aanmelding.

Het Kursusprojekt Loosdrecht 

draait volledig met vrijwilligers 

en zonder subsidie.  Het doel is 

altijd geweest, in de afgelopen 

43 jaar, om ook mensen met 

een kleinere beurs leuke en 

interessante cursussen aan te 

bieden.

Meer info
Maire van der Meulen, secre-
taris; maire@kploosdrecht.nl  
0626704048; 
Joop Hennis, voorzitter; joop@
kploosdrecht.nl 0645318445. 

Kies een cursus uit 106 (KPL)
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Boeken DOOR: JOOP GLIJN

Zoek een vakantieboek
Bij het Zuidereinde 105 in ’s-Graveland 

is een grote kast op twee schragen gezet. 

Op een briefje staat: ‘gratis mee te nemen, 

behalve de kast’. Daarin zijn namelijk 

boeken te vinden, goed beschermd tegen 

de regen door een plastic flap. Zoals het 

literaire werk ‘Afgunst’ van Saskia Noort, 

de spannende triller ‘De verdenking’ van 

Michael Robotham, maar ook een stapel 

instructieboeken van SeniorWeb. Bij dit 

boekenhuisje valt dus zelfs in de vakantie 

nog iets te leren!

Fortenfestival
Forten zijn in! Voor het vijfde jaar op 

rij vieren wij het Fortenfestival. Van 

vrijdag 1 t/m zondag 10 september is 

het een waar liniefestijn in Nederland. 

Kom eens kijken en ontdek de prach-

tige forten en vestingen die ons land rijk 

is. Geniet van de (buiten)films, theater, 

kunst, muziek, historie en (biologisch) 

eten en drinken. Het weekend van 9 en 

10 september is het dubbel feest: veel 

forten zijn opengesteld tijdens het Open 

Monumentenweekend en de forten van 

de Stelling van Amsterdam vieren het 

Werelderfgoedweekend. Bekijk alle acti-

viteiten via www.fortenfestival.nl.

’s-GRAVELAND- Rik Kuethe woont 

sinds 1988 in ’s-Graveland. De ex-

diplomaat en journalist Rik Kuethe 

(75) publiceerde deze zomer zijn 

6e boek: ‘Het badpak van mevrouw 

Bos’. Met mooie recensies van NRC, 

Volkskrant en De Telegraaf.  

Het boek bevat beschrijvingen van 

zijn enerverende ontmoetingen met 

52 mensen met wie hij als diplo-

maat (1970-1985) en journalist (van 

1985-heden bij Elsevier) een bepaalde 

klik had. Het is een rijk geschakeerd ge-

zelschap geworden van de auteur John 

le Carré en keizerin Michiko van Japan 

tot Willem Nijholt en Geert van Oor-

schot, alsook een aantal onbekenden 

zoals mevrouw Bos, in de jaren vijftig 

van de vorige eeuw een wat wulpse 

lerares klassieke talen op het Hilver-

sumse gymnasium, waar Kuethe toen 

leerling was. Uiteraard alles door zijn 

ogen en die van illustrator Beata Kal-

ker, maar naar waarheid opgetekend. 

Het badpak van mevrouw Bos; 229 

pag,; € 19,95; te koop in de boekhandel 

of tel: 085- 8888151. 

Op maandag 4 september start de zo-

genaamde autogene training weer bij 

Viore. Bij de autogene training wordt 

gewerkt met een ontspanningsmetho-

de die ook wel de yoga van het westen 

wordt genoemd. Tijdens de training 

leer je jezelf ontspannen. De training 

wordt ervaren als laagdrempelig en 

aangenaam, en kan heilzaam zijn voor 

mensen met slaapproblemen. Dit geldt 

zowel voor problemen bij het inslapen 

als het doorslapen. 

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten 

en wordt om de week op maandag van 

13.30-14.30 uur gegeven.  Meer infor-

matie is te vinden op de website www.

viore.org. 

De kosten zijn € 5,- per keer.  Aanmel-

den kan via programma@viore.org of 

telefonisch 035 6853532.

Bij Viore, centrum voor mensen die 

leven met kanker, staan de deuren op 

het Oostereind 115 open op alle week-

dagen tussen 10 en 16 uur. Zonder af-

spraak of verwijzing kunnen bezoekers 

dan terecht voor een luisterend oor en 

voor informatie over het uitgebreide 

aanbod aan activiteiten en lezingen. 

Bezoekers kunnen ook een afspraak 

maken voor individuele gesprekken 

over bijvoorbeeld het leven weer op-

bouwen na kanker, werk en kanker en 

kanker binnen het gezin. 

Zie voor meer informatie ook de web-

site: www.viore.org. 

Oostereind 115, 1212 VH Hilversum. 

Tel. 035-6853532 info@viore.org 

Start ontspanningstraining bij Viore 

KORTENHOEF-  A.s. zaterdag om 

14.00 uur het weer zo ver. Dan pre-

senteert de Oud Kortenhoever Krijn 

Spaan in de Oude School, alweer 

het achtste deel van een serie van 

twaalf boeken met als titel: ‘Van de 

Korenmolen tot de Sluis’.

Ieder deel van de reeds verschenen 

boeken kreeg een subtitel en dat zal 

ook het geval zijn bij de komende uit-

gaven. Krijn Spaan beschrijft de peri-

ode van omstreeks 1850 tot 2010 van 

Oud Kortenhoef, zijn geliefde dorp 

waar hij is geboren en getogen. Het 

plan om deze serie te schrijven is ont-

staan om zijn opgebouwde verzame-

ling over zijn geboorteplek op schrift 

te stellen voor komende generaties. 

Hij heeft er voor gekozen de bewoners 

van het vroegere Kortenhoef centraal 

te stellen, namelijk waar zij wonen, of 

gewoond hebben in het oude dorp. 

Maar tevens hoe het gezin is samenge-

steld en hoe de bijzondere familieban-

den zijn ontstaan. Maar ook waar deze 

dorpsbewoner heeft gewerkt, of waar 

werken zij nog altijd. Deze opsom-

ming wordt verlucht met een schat 

aan familiefoto’s, veelvuldig afgewis-

seld met bijzondere dorpsverhalen, of 

vermeldenswaardige anekdotes.

Deel 8

Kortenhoef vormde in 1850 nog een 

labyrint van zandwegen en paden die 

de dorpen met elkaar verbonden. Een 

grote verandering moest het dorp in 

de jaren 1935/1936 nog ondergaan: 

het graven van het Hilversums kanaal 

en de aanleg van de Vreelandseweg. 

Hierdoor werd de doorgaande weg die 

Oud Kortenhoef verbond met het Mo-

leneind vice versa, doorbroken. Het 8e 

deel dat zaterdag wordt overhandigd 

aan Jan Blom, de oudste nazaat van een 

bekende Kortenhoefse familie, is be-

land waar het Moleneind overgaat naar 

de kerkbuurt aan de Kortenhoefsedijk. 

Dus bij dorpsbewoners in de nabijheid 

van het Oude Kerkje. Het begint bij de 

boerderij van David van de Velde, die 

in de dorpsmond ook wel ‘kleine David’ 

werd genoemd. Hij werd geboren op 24 

oktober 1876. Zijn vader was de eerste 

molenaar in het dorp, die vestigde zich 

later als veehouder in Kortenhoef. De 

boerderij van ‘kleine David’ stond op 

de splitsing van de Kortenhoefsedijk 

en de Zuwe. Dus nog voor het later ge-

graven Hilversums kanaal. Aan de an-

dere kant van het kanaal woonde toen 

zijn neef en naamgenoot, ook wel ‘grote 

David’ genoemd of ‘David van de hoek’, 

omdat zijn boerderij op de hoek van de 

Zuwe was gelegen. In dit deel passeren 

o.m. de volgende families de revue: de 

familie van Klaas Boom, de kinderen 

van Geertje Boom en Jan Blom, Cor 

Boom en Krijn Voorn, Pietje Boom en 

Teunis Schouten, Kees Boom en Jan-

nigje Steenbeek, Jans Boom en Jan de 

Gier, Lies Boom en Harm Nieuwen-

dijk, Dirk van de Velde en tenslotte Co 

Krijn Spaans 8e deel ‘Van de Korenmolen tot de Sluis’ 

de Kloet. Het is nu al duidelijk dat het weer 

een sfeervolle bijeenkomst zal worden. De 

aanvangstijd is dus 14.00 uur.

Na de presentatie kan dit deel overdag be-

steld worden bij de kwekerij van Krijn op 

de Kortenhoefsedijk 171, of op de dinsdag-

avond op de Kortenhoefsedijk-159.

‘s-Gravelander Rik Kuethe 
schreef 6e boek
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Festival

REGIO- Zondag 10 septem-

ber aanstaande: het eerste 

Feel Good Festival van het 

Gooi. Een festival voor jong 

& met een hoog ‘feel good’ 

gehalte: live muziek, yoga, 

workshops, sprekers, feel 

good markt, groot wellness-

gedeelte, gratis kinderac-

tiviteiten en een divers ho-

recaplein vol met culinaire 

verrassingen. Gezond, vege-

tarisch/veganistisch, poke-

bowls, smoothies maar ook 

speciaal bier, zelf gebrande 

koffie, bourgondische barbe-

cue, poffertjes, pizza (die kin-

deren zelf kunnen bakken) 

en nog veel meer.

Feel Good en neem een lek-

kere massage, laat je op alle 

mogelijke manieren coachen/

trainen, je hand lezen, kom 

erachter wie je bent & wat je 

wilt en hoe je feelgood@work! 

Volg een yogales of een work-

shop of drink gewoon lekker 

een biertje en geniet van de 

live muziek en heerlijke hap-

jes. Dit is een festival waar ie-

dereen blij van wordt.

Het festival vindt plaats op de 

Werf35, een plek die gegaran-

deerd de nieuwe hotspot van 

het Gooi gaat worden. Velen 

vergelijken het qua beleving 

met Berlijn of de vroegere 

NDSMwerf in Amsterdam. 

Het bruist hier van kunste-

naars en creatieve onderne-

mers en is nu nog een van de 

best bewaarde geheimen van 

Hilversum.

Full experience

Voor de full experience koop 

je een Feel Good Pass waar-

mee je toegang hebt tot alle 

workshop, trainingen en de 

inspiratietank. Een dagkaart 

geeft je toegang tot het fes-

tivalterrein met daarbij het 

welnessplein, feel good markt, 

kinderactiviteiten, food & 

drinks en live muziek.

Werf35; voormalige gemeen-

tewerf Hilversum (Mussen-

straat); €24,95,- Feel Good 

Pass; €7,50,-   Dagkaart; Kin-

deren tot 12 jaar: gratis. Be 

there & feel good! Meer info: 

www.hetfeelgoodfestival.nl  

Het Feel Good Festival

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50
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KORTENHOEF- Omdat de vlucht 

voor de jonge duiven verleden week 

pas op zondag thuiskwam, hoefden 

ze pas op vrijdag i.p.v. donderdag te 

worden ingekorfd. Het seizoen loopt 

op zijn eind kun je merken. Nog maar 

6 liefhebbers korfden 97 duiven in. 

DOOR: HANS NIELEN

De meeste jongen zijn pittig in de rui 

en veel liefhebbers kiezen er voor om 

ze op de kortere natour te spelen. Hier-

voor korfden 11 liefhebbers 270 duiven 

in. Nadat zaterdagochtend de regen 

was weggetrokken, konden de duiven 

in Asse Zellik om 9.30 uur los en de 

jongen in Pont St.- Maxence om 10.30 

uur. Om 11.11.44 uur liepen bij Comb. 

St. v. Breemen - v.d. Bos 2 duivinnen 

gelijk over de antenne. Een mooie dub-

belslag. Op plaats 2 en 3 vinden we 

Peter Ham. Een knappe prestatie, want 

verleden week had Peter geen duiven 

mee en dan missen ze toch wat ritme. 

Op plaats 5 en 1e in de B- poule vin-

den we Comb. Voorn - Hoek  Hun duif 

bracht eerst de duiven van Raymond 

thuis. Peter Bleesing wist zich nog net 

op plaats 5 in de B- poule te klasseren. 

Daarna begon het wachten op de jonge 

duiven vanuit Pont St.-Maxence. Hier 

ging de overwinning naar Hans Nie-

len. Zijn ‘824’ stormde om 14.22.11 uur 

over de thuisplaat. Hans heeft nog va-

kantie en had zijn duiven op woensdag 

even een extra trainingsvluchtje gege-

ven vanuit Uppel. Dit had zijn duiven 

schijnbaar goed gedaan, want hij draai-

de 4 duiven bij de eerste 10. Tweede 

liefhebber werd Raymond Moleveld op 

de plaatsen 2, 3, 4, 5, 7 in de top 10. Ook 

zijn duiven hebben de goede vorm te 

pakken. Nog 3 weekenden, dan zit het 

seizoen er al weer op. Hopen dat er nog 

Sport

Sport is voor iedereen, dus ook 

voor mensen met een beperking. 

Sportservice ’t Gooi besteedt tijdens 

de nationale sportweek (9 t/m 17 

september) en in de gehele maand 

september extra aandacht aan het 

aangepast sporten.   

Op zaterdagmiddag 9 september is tus-

sen 13.00 en 17.00 uur opening van 

de Nationale Sportweek in Huizen op 

Plein 2000. 

In ’t Gooi organiseert een aantal vereni-

gingen een open les of andere activiteit 

om mensen op een laagdrempelige 

manier kennis te laten maken met de 

beweegactiviteit. Zo kunt u meedoen 

aan een open training G-korfbal (KV 

Huizen), Skiën bij Skiclub Wolfskamer, 

Zeilen bij Sailability, A-atletiek  (GAC 

Hilversum) en Gymnastiek bij Turn-

lust. Daarnaast kunt u kennismaken 

met Yoga bij BALA Yoga Huizen, LB 

Hockey bij MHC Weesp, badminton 

bij de Blijkklappers Nederhorst den 

Berg, G-volleybal bij VV Huizen of een 

keer meedoen bij Recreatiesportgroep 

Huizen.  Neem voor meer informatie 

over deze activiteiten contact op met 

de regiomedewerker aangepast sporten 

Rosan Meurkens tel: 035-6921623 of 

mail: rmeurkens@sportservicehetgooi. nl. Bent u op zoek naar een andere ac-

Aangepast Sporten

DOOR: HERMAN STUIJVER EN NIELS VAN DER HORST

tiviteit, kijk dan  op www.unieksporten.nl.

 PV de Plassenjagers

Steven van Breemen en Hans Nielen 
pakken overwinning

NEDERHORST DEN BERG- Kom eens 

badmintonnen! Vanaf woensdag 6 

september en zondag 10 september 

spelen we weer ieder week badmin-

ton in sporthal De Blijk. 

De hele maand september kunnen 

Grote en Kleine mensen kosteloos 

meespelen. Op woensda-

gen van 18.30 tot 20.00 

uur: jeugdtrainen en 

vanaf 20.00 uur vrij spe-

len voor volwassenen. Op 

zondagen vrij spelen van 

19.30 tot 21.30 uur. We 

zien je graag! (De Blijk-

Trek de stoute schoenen aan

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand zomer-
competitie biljarten
14 aug. (maandag-pou-

le): J. van Greuningen (4 

pt.), B. Worp (3 pt.), Mw. 

T. Mulders (2 pt.), W. Clements (1 pt.), J. 

Vrijburg (1 pt.), M. Zieleman (1 pt.)

Stand aan kop: J. van Greuningen 8-33, 

M. Boelhouwer/J. Vrijburg 8-24, W. Cle-

ments 8-23

19 aug. (zaterdag-poule): W. Clements 

(12 pt.), M. v.d. Velden (11 pt.), M. Ziele-

man (10 pt.), K. Jacobs (9 pt.), M. Verlaan 

(8 pt.), J. van Wijnen (7 pt.), J. van Greu-

ningen (6 pt.)

Stand aan kop: W. Clements 5-35, M. 

Zieleman 5-34, M. v..d. Velden 5-33

Programma
Zaterdag 26 aug. 16.00 uur: maandtoer-

nooi biljarten, maandag 28 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

ANKEVEEN- Zaterdag 19 augustus 

werd er op de banen in Ankeveen 

weer het maandelijkse toernooi ge-

speeld.

DOOR: WIM BORNHIJM

Ondanks vakantie, ziekte  en revalida-

tie van diverse leden was de opkomst 

redelijk. De partijen waren van een be-

hoorlijk niveau en de spelers probeer-

den het onderling zo moeilijk mogelijk 

te maken. Dat laatste lukte wonderwel 

goed en zo kwamen er dus weer onver-

wachte uitslagen op het scorebord.

Zaterdag was ook een feestelijke dag 

want ons lid Ton van Dijk was op de 

dag af 50 jaar getrouwd en gaf voor 

allen en rondje. Ons bestuurslid Diny 

van Schaik overhandigde Ton een 

plantenbak waar hij erg mee verrast 

was. Of het kwam door de feestdag of 

zijn maten het kwam er bij Ton niet 

helemaal uit. Tussen alle hapjes door 

die tijdens en na de partijen werden 

geserveerd, moest men toch weer 4 

keer tossen voor de partijen. Na een 

druk op de knop kwam de uitslag uit 

de computer en bleken  er 2 spelers met 

3 gewonnen partijen die ook het zelf-

de pluspunten saldo hebben, nl. Felix 

Flameling en Wim Bornhijm. Als derde 

kwam Ric Degekamp met 3 gewonnen 

Augustustoernooi bij ASV Petanque’91 partijen en 15 pluspunten uit de bus. Dus 

mooi kort bij elkaar en met nog één prijs 

op de tafel die gewonnen werd door Diny 

van Schaik. Terugkijkende op dit toernooi: 

zeer geslaagd, zeer gezellig en alweer mooi 

weer. Ons volgende toernooi kunt u in het 
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LOOSDRECHT- De 4e editie van het 

Loosdrecht Jazz Festival wordt nog 

grootser. Nu kan het publiek op twee 

avonden (vrijdag 15 en zaterdag 16 

september) genieten van jazz in 

de botenloods van jachthaven Het 

Anker in Loosdrecht. Jan-Willem 

Klein Willink, de nieuwe voorzitter 

van het bestuur, vertelt met passie 

over de ambities.

“Wij willen ons onderscheiden van de 

andere jazzfestivals door een program-

mering die afwijkt van wat je al vaker 

hoort en ziet. Dus hebben we ook over 

de grenzen gekeken. Denk maar aan In-

cognito, toch een internationale topfor-

matie, neo soul, uit Engeland. Die zullen 

op de zaterdag de tent op z’n kop zetten. 

Don’t you worry about a thing, om het 

maar eens kort te zeggen. Verder zijn er 

nog veel meer hoogwaardige acts”

Classic jazz

Nieuw dit jaar is dat het publiek op 

vrijdagavond wordt bediend met clas-

sic jazz. Ontspannen luisteren naar de 

Dutch Swing College Band, de naam 

zegt al genoeg. Maar ook pianogigant 

Peter Beets met zijn kwartet en zange-

res Fay Claassen zullen de luisteraars 

muzikaal overdonderen. Heel bijzon-

der is dat Hermine Deurloo op haar 

mondharmonica een tribute aan Toots 

Thielemans zal spelen. En wat dacht u 

van Gypsy Meets Jazzguitars en Agua-

bajo?

Zaterdag kids

Op de zaterdagmiddag (14-18 uur) is 

er een gratis programma voor de kin-

deren. Aan de haven van Het Anker. 

Diverse combo’s van de muziekschool 

Amsterdam zullen optreden evenals de 

Biggles Big Band. Maar ook de DJ Ex-

perience gaat met jongeren nummers 

mixen. Jazzzangeres Marleen Bijleveld 

zal met kinderen gaan swingen. Alle 

songs van haar cd Swing worden live 

gespeeld en meegezongen. Ook komt 

er een workshop ‘Instrumenten maken’. 

Zaterdagavond

De spreiding over twee avonden heeft 

ook als voordeel dat er meer ruimte in 

het programma komt. Alle tijd om te 

genieten van swing, jazz, soul, acidjazz, 

funk-grooves en wat dies meer zij. Pre-

sentator Kent Hanson, bekend van ra-

dio 6FM, zal met graagte naast Incog-

nito ook de New Cool Collective met 

Mark Reilly aankondigen. Een band 

met power en energie die week in week 

uit zalen verovert. Saxofonist Benjamin 

Herman is een bekende naam. Maar 

ook Mark Reilly, bekend als voorman 

van de bekende Britse band Matt Bi-

anco, staat het collectief bij. Tot slot het 

Amsterdamse Bruut! De muziek die ze 

spelen omschrijven ze zelf als superjazz, 

enerzijds tussen jazz en rock, anderzijds 

geïnspireerd door de boogaloo. Bruut! 

bracht het al tot het North Sea Jazz Fes-

tival en het Tokyo Jazz Festival.

Sponsoring

Een dergelijk groots evenement met een 

regionale uitstraling kan natuurlijk niet 

zonder sponsors. Naast een forse lijst 

met subsponsors (veel uit Loosdrecht) 

vormen de Rabobank, Volvo Buitenweg 

en Sena Performers de hoofdsponsors. 

Dit keer komen er geen speciale VIP- 

seats in de botenloods, zodat de spon-

sors zich ook ongedwongen onder de 

aanwezigen kunnen mengen. Wel is 

er een muzikale VIP- rondvaart met ’t 

Stockpaert op de plassen aan het eind 

van de middag, met een tussenstop bij 

Fletcher Hotel Loosdrecht. 

De jazzliefhebbers worden van een nat-

je en een droogje voorzien door Spoon, 

In de Watertuin, de Heeren van Loos-

drecht, The Barfly, Rosa’s Cantina en de 

Pannenkoekenfabriek.  

Trots

“Dit Loosdrecht Jazz Festival ziet er 

weer heel goed uit. Daar mogen we best 

een beetje trots op zijn” vertelt Jan-Wil-

lem Klein Willink die zelf sax speelt in 

funk jazz-formatie Licks & Brains. “Ik 

ben slechts een uithangbord met een 

Twee topavonden op Loosdrecht Jazz Festival

Gert-Jan van den Dolder  en 

Jan-Willem Klein Willink (rechts)

breed netwerk in de muziekwereld. Maar 

in het bestuur zijn de taken goed verdeeld. 

En ik weet zeker dat we op twee avonden 

met zoveel topacts heel veel mensen zullen 

plezieren.”

15- 16 september; 19.30 uur; Het Anker, 

Oud Loosdrechtsedijk 171; 035 - 582 73 02; 

vrijdag: € 29,-; zaterdag: € 39,-; passe par-

tout: € 58,-. www.loosdrechtjazzfestival.nl
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Zondagavond om kwart over 7 gingen de 

pagers van ons af met de melding ‘Brand-

gerucht Cannenburgerweg ’s-Graveland. 

Binnen enkele minuten waren wij op de 

weg naar de Cannenburgerweg. De mel-

der had aangegeven witte rook te zien en 

een sterke lucht van rubber en benzine. 

Na enig zoekwerk is er een bandenspoor 

gevonden van een burn-out. Vermoe-

delijk is dat de oorzaak van de melding 

geweest. Enkele uren later, op maandag-

morgen om kwart over 1, zijn wij opge-

roepen voor logistieke ondersteuning bij 

een middelbrand in Huizen. Hier hebben 

wij de hard werkende collega’s voorzien 

van een drankje en een welverdiende ver-

snapering.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers! Wil 

je een dinsdagavond meekijken op onze 

oefenavond? Ben je tussen 18 - 40 jaar? 

Kijk op: www.kombijdebrandweer.nl of 

bel een keer voor meer informatie of een 

afspraak! 06-10318369 (niet op zondag).
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