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Mandy en Aileen kozen
bewust voor Zomerlust
’s-GRAVELAND- “We zijn opgegroeid in het café, het zit als
het ware in onze genen” vertelt
Mandy die sinds twee maanden
samen met Aileen café Zomerlust bij de Smidsbrug uitbaat.
Van Amsterdam naar ‘s- Graveland was een stap die moeder
en dochter goed bevalt.
Door: Herman Stuijver
In Amsterdam werd het te vol,
met teveel yuppen en te onpersoonlijk, dus zochten de dames
een nieuwe uitdaging. Bovendien vond opa, Mandy’s vader,
dat zijn dochter gewoon in de
horeca thuishoort. Dus hielp
opa hen vol overtuiging bij de
zoektocht naar een café naar
hun hart. “Direct toen we binnenkwamen, was er een klik”
vervolgt Mandy. “Het heeft een
bepaalde sfeer, van een bruin
café, van ‘doe maar gewoon’.
Een soort tweede huiskamer.”
“Plus dat het op een prachtige
centrale plek ligt in het dorp”
zegt de 19-jarige Aileen. Die
in Laren op school zat en wel
iets van ’s-Graveland wist, voor

haar moeder was dit dorp ‘terra
incognita’. Na een snelle beslissing namen ze in fors tempo
het interieur ter hand, emmers
met sop kwamen eraan te pas,
alles blinkt. Buiten hebben ze
van het terras een compleet
nieuwe plek gemaakt. “Een
soort Ibiza 2.0” vindt Aileen.
Met banken, een loungeset, parasols en ﬂeurige bloembakken.
Dagelijks komen er tientallen
wandelaars, ﬁetsers en andere
passanten om te genieten van
alles wat voorbij komt op de
drukke Smidsbrug.
Het SFG- feest op het Noordereind begin mei was een fraaie
vuurdoop voor de Amsterdammers. Ze huurden op de zaterdag voor buiten een tapwagen,
plaatsen drie ‘plaskruisen’, engageerden een echte volkszanger en het werd een grote party op Zomerlust. Als vanouds.
“We mogen trouwens helemaal
niet klagen over de aanloop. Ze
komen langzaam maar zeker
weer terug, de voetballers, de
uitgaande jeugd naast de vaste
klantenkring. We kennen al veel

mensen” zegt Aileen. “Over het
algemeen zijn de mensen overal hetzelfde. Alleen hier zijn ze
veel behulpzamer. We worden
op allerlei manieren geholpen,
met klussen, met tips over de
omgeving. Ze staan echt open
voor ons” voegt Mandy eraan
toe. Aan alles zie je dat moeder
en dochter echte horecakanonnen zijn, een vlotte babbel,
aandacht voor elke gast en een
enorme vaardigheid in biertjes
tappen van het bekende Amsteldamse merk.
Aan de wand hangt veel nostalgie in de vorm van oude
foto’s. Dat willen de uitbaters
erin houden. “We gaan het
stukje bij beetje veranderen.
Iets meer bruin toevoegen,
wat bordeauxrode kleuren en
het terras nog veel ﬂeuriger
en groter” zegt Aileen. Ook is
het de bedoeling dat er snacks
in de vorm van lekker belegde
broodjes zullen worden geserveerd. Aileen en Mandy hebben het prima naar hun zin in
het dorpscafé dat na decennia
weer nieuw leven krijgt ingeblazen. Op de Facebookpagina

‘Café Zomerlust’ wordt u op de
hoogte gehouden. U bent van
dinsdag tot en met zondag wel-

kom, van 11 tot 01.00 uur ( in
het weekend tot 02.00 uur).
WIJDEMEREN- De Energieco-

Bergse Helden...
NEDERHORST DEN BERGNatuurlijk waren de ereplaatsen van de Weesper tweeling
Daan en Tim Jacobs die als
eerste en tweede de ﬁnish van
de Sprinttriathlon passeerden
prestaties van formaat, maar de
waardering voor de drie Berg-

se helden was ongekend. Rick
Smits, Gijs Bergman en Tim
Kuiper kwamen als 4e, 5e en 6e
uitgeteld over eindstreep. Volkomen leeg, maar binnen een
halve minuut van elkaar en op
enkele seconden van het volle
uur. Lees verder op pagina 16
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2

RK Kerk Wijdemeren
035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 47 62
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900-15 15
088 - 753 17 53
088 - 130 96 00

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
035 - 656 21 88
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
035 - 656 91 28
B. van Eynatten, Voorstraat 24
0294 - 25 34 56
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14
Tandartscentrale
0900-15 15
Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
035 -6561074/06-22732136
Annemarie
0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035 - 683 03 00
Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef
035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 6563001
Sensoor
035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073
Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom
planning
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

030 - 6004750
035 - 3030965
035 - 6569785
035 - 5338982
0294 - 419260
035 - 5826035
06 - 22301476
06 -10566343
06 - 33890949
035 - 6281381

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

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

Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900-8844
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
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

◗ H. Antonius
Za. 23 juni: 19.00 uur: w&cv.
W. Balk, W.v.Liturgie,
Wo. 27 juni: 09.30 uur: euch.
J. Dresmé.
◗ St. Martinus
Zo. 24 juni: 09.30 uur: w&cv.
W. Balk, Maria-Martinus.
◗ OLV Hemelvaart
Zo. 24 juni: 09.30 uur: w&cv.
Liturgiegroep.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 24 juni: 10.00 uur: H.A.
Ds. Evert-Jan van Katwijk.
◗ De Graankorrel
Zo. 24 juni: 10.00 uur:
Ds. K. de Waard.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 24 juni: 10.00 uur:
Ds. M.J. Ouwerkerk; Schoonhoven.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 24 juni: 09.30 uur:
Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 24 juni: 11.00 uur: W & T
Corrie van Egmond.

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 24 juni: 10.00 uur: H.A.
Br. A. Buitenhuis.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 24 juni: 10.00 uur:
Ds. G. Hagens,
15.00 uur: Ds. Klaas de Vries.

Afwezig Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 2 juli t/m vrijdag 6 juli
voor SPOEDGEVALLEN.
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854
Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen! In geval van NOOD kunt
u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends afgeven bij de
assistente van huisartspraktijk Overmeer

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

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

uw persoonlijke reisadviseurs

T: 035-5822103
W: thetravelclub.nl/alicejose

Adverteren:
www.weekbladwijdemeren.nl

Activiteiten agenda
WANNEER
do. 21 juni
za. 23 juni
za. 23 juni
zo. 24 juni
zo. 24 juni
zo. 24 juni
za. 30 juni
za. 30 juni
zo. 15 juli
za. 21 juli

TIJD
20.00 u.
09.00 u.
12.00 u.
13.30 u.
15.00 u.
20.00 u.
12.00 u.
13.30 u.
06.00 u.
11.00 u.

WAT
Gemeenteraad
Inzameling voor Voedselbank
Kerken Nederhorst den Berg open
Jeugdtheater Meneer Monster
Beneﬁetconcert St. Tara Bodong
Erik van Muiswinkel ‘Buitenspelen’
Kerken Nederhorst den Berg open
Open Middag Hist. Kring (tot 16 u.)
Open Ankeveense Viskampioenschap
ASV Petanque toernooi

WAAR
Rading 1, Loosdrecht
Meenthof, Kortenhoef
Willibrord- en OLV- kerk
Kasteeltuin Nederhorst, NdB.
‘t Akkoord, Kwakel 41, K’hoef
Kasteeltuin Nederhorst, NdB.
Willibrord- en OLV- kerk
Kerklaan 89, Kortenhoef
Terrein IJsclub Ankeveen
Sportcomplex ASV
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Door: Saskia Luijer

Stilstaan bij de brandweer
KORTENHOEF – Vorige week
was het groot landelijk nieuws:
voor het eerst sinds acht jaar
zijn er bij de brandweer weer
meer mensen bij gekomen. Een
hoopvol bericht voor de toekomst, al keek men afgelopen
zaterdag bij de ’s-Gravelandse
kazerne toch even terug. Daar
was de reünie voor alle vrijwillige oud-brandweerleden
van de korpsen uit Ankeveen,
’s-Graveland en Kortenhoef.
Hoewel het een feestelijke middag was, hing de vlag halfstok.
De reünie startte namelijk met
een ereteken; twee krachtige
waterstralen uit brandweerslangen die elkaar in het midden raken. Een eresaluut om
stil te staan bij collega’s die tijdens hun werkzaamheden om
het leven zijn gekomen. Deze
herdenking vindt ieder jaar in
heel Nederland plaats op de
derde zaterdag van juni.
Herinneringen ophalen
Na dit oﬃciële moment was
het tijd om handen te schudden, elkaar te ontmoeten en
herinneringen op te halen aan

tijden van weleer. Johan van
Lindenberg, Fokke de Vries
en Christa Bruyn zijn anderhalf jaar bezig geweest met de
voorbereidingen en hadden 65
mensen weten te traceren. Van
alle genodigden verschenen 42
oudgedienden weer op het appel. Vooral de dikke fotoboeken
van Johan en Ria Pot, die deels
verwerkt waren in een PowerPoint presentatie, maakten het
makkelijk om terug te denken
aan de belevenissen van het
korps.
Een keur aan verschillende
uitrukken kwam voorbij; voor
ongevallen bomen, auto-ongelukken, ontsnapte dieren en
uiteraard branden, waarbij de
explosie bij Boco Chemie veel
indruk had gemaakt. Bij het
zien van alle foto’s kwamen
ook de namen van de trouwe
kameraden weer naar boven.
Meestal mannen en een enkele
vrouw, van wie Christa Bruyn
het als enige tot bevelvoerder
had geschopt. Op de achtergrond waren echter veel meer
dames betrokken, want het
brandweerschap
beïnvloedt
immers het hele gezin. Zo had

een aantal zich jarenlang ingezet als
oppas(groot)moeder. Bij alarmering
spoedden ook zij
zich naar de kazerne om zo nodig de
kinderen op de vangen van de uitrukkende ploeg.
Drie korpsen
De memoires gingen nog verder terug. Naar de periode waarin de drie
dorpen ieder een eigen korps
hadden, die bij de gemeentelijke herindeling in 1966 werden
samengevoegd tot post ’s-Graveland. Al werd daarbij wat
lacherig gedaan over de Ankeveense afdeling. “Die hadden
alleen een schuurtje met een
houten kar” grapte men. Op
meerdere plekken in de dorpen
was zo’n pompwagen te vinden,
waarmee via een juten brandweerslang bluswater uit de
sloot werd gehaald. Jan van Rijn
toonde tijdens de reünie zijn legitimatiebewijs van het korps
’s-Graveland dat indertijd aan

het Noordereinde was gehuisvest. Collega Jan Schouten had
er één bij zich van het Kortenhoefse korps dat halverwege de
Kerklaan zat. In die tijd waren
er nog geen mobiele telefoons,
piepers of scanners, maar ging
eenvoudigweg het luchtalarm
bij de kazerne af als er brand
was. In Kortenhoef haastte
men zich dan naar Piet van ’t
Klooster in het dorpscafé waar
de meldingen binnenkwamen.
Hij had namelijk een telefoon.
Wanneer duidelijk was waar
het vuur woedde, snelde men
terug naar de post om uit te

rukken. Het hele dorp kwam er
dan gelijk achteraan.
Mee met de tijd
Inmiddels wordt er al lang niet
meer geblust met een pompwagen en ook niet meer met een
porto power, krik of doorslijper. Trots toonden de huidige
brandweerlieden het moderne
‘one seven’ blussysteem tijdens
een uitgebreide rondleiding
door de kazerne. Vol interesse
bekeken de reünisten het nieuwe materiaal. “Het blijft absoluut een leuke wereld” meldde
een van hen. Je kunt er nog bij!

Henk van der Aar, 40 jr. bij brandweer
NEDERHORST DEN BERG - Vrijdagmiddag 15 juni werd in
de brandweerkazerne van
Nederhorst den Berg oﬃcieel
afscheid genomen van Henk
van der Aar. Henk is ruim 40
jaar vrijwilliger geweest bij de
brandweer van Nederhorst den
Berg.
Door: Nick IJkhout
Henk begon bij de kazerne aan
de Voorstraat. Vervolgens heeft
hij de verhuizing meegemaakt

naar de Dammerweg en ook
naar de huidige locatie aan de
Blijklaan. In het bijzijn van zijn
vrouw Karin, kinderen en aanhang werd stilgestaan bij zijn
carrière. Vele anekdotes werden
verteld door postcoördinator
Bart IJkhout. Leuke en minder
leuke gebeurtenissen kwamen
ter sprake. Henk heeft in die 40
jaar vele opleidingen gevolgd
en functies bekleed. Henk is
voor de brandweer actief geweest als manschap, chauﬀeur,
bevelvoerder, duikploegleider,

schipper, oefenleider en duiker.
Laatstgenoemde functie heeft
hij tot eind 2017 met veel plezier gedaan. Zoon Laurens is
inmiddels al enkele jaren actief als parttime professional
bij de brandweer Nederhorst
den Berg en gaat aankomende
donderdag (als hij in 1x slaagt)
de opleiding brandweerduiker afronden. Het stokje wordt
wat dat betreft overgedragen
binnen de familie. Henk had
zelf ook kleine speech voorbereid, waarin Laurens naar

Oproep aan bedrijven:

Maak u zichtbaar!
operatie Wijdemeren komt
graag in contact met bedrijven
die zich bezighouden met verduurzamen van woningen.
Wij zoeken contact met bouwen installatiebedrijven die ervaren zijn in woningisolatie
en warmtetransitie (warmtepompen). Onze energiecoaches
helpen bewoners om hun eigen
huis te schouwen op energiebesparing en bereiden bewoners
voor op een oﬀertetraject. De
energiecoaches blijven onafhankelijk, maar hebben wel

behoefte aan een netwerk van
goede bedrijven die beschikbaar zijn in Wijdemeren. Dit
netwerk maken we graag zichtbaar. Ook zijn we op zoek naar
bedrijven die mee willen doen
met de aanbesteding van zonnepanelen op de daken voor
collectieve energieopwekking
in Wijdemeren.
Verder zijn we op zoek naar
eigenaren van grote loodsen
en stallen die hun dak beschikbaar willen stellen voor collectieve energieopwekking. Veel

bewoners hebben interesse om
te participeren in collectieve
energieopwekking, een mooi
alternatief als er geen mogelijkheid is om zonnepanelen op je
eigen huis te plaatsen.
Een mailtje naar info@energiecooperatiewijdemeren.nl
met uw gegevens en wij nemen
graag contact met u op. Voor
nadere informatie over de energie coöperatie, zie http://energiecooperatiewijdemeren.nl

voren werd geroepen.
Henk overhandigde
zijn zoon zijn speld
behorende bij een
brandweerduiker met
de woorden ‘Deze heb
jij hopelijk snel nodig’.
Zijn vrouw Karin werd
ook hartelijk bedankt
voor de steun in al die
jaren. Het is voor een
brandweermens belangrijk om gesteund
te worden door het
thuisfront. Soms om
je hart te luchten maar
ook omdat afspraken
niet altijd door kunnen gaan door diensten en/of uitrukken.
Henk blijft beroepsmatig als
technische dienst medewerker
nog wel actief bij de Brandweer
Gooi en Vechtstreek, maar is
niet meer actief in de uitrukdienst. Wellicht zien we Henk
nog terug als 2e oppasopa
(naast Cor Brakenhoﬀ ). Sowieso zal Henk betrokken blijven
als ondersteuner bij grote oefeningen/wedstrijden. Namens
het hele team willen we Henk
bedanken voor zijn inzet voor
onze post en de gemeenschap
en geniet van je welverdiende
extra vrije tijd! Want 40 jaar is
echt een unieke prestatie.

Zomer Boekverkoop
Van 25 juni tot en met 7 juli is
er in de vestigingen Bussum,
Eemnes, Loosdrecht, Muiden en Naarden een Zomer
Boekverkoop. De boeken die
niet meer in de collectie passen (vanwege veroudering,
verschijnen herdruk of andere reden) doen we voor een
vriendenprijsje van de hand.
Dus: kom naar een van bibliotheekvestigingen en sla
je slag.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’
Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.
Tel. 035-6931109
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
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 106,
Ned. Den Berg. 0294-251451.
Stage plek of vakantiebaan?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 10.00 u voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.

Handig met auto’s?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
Te koop droog
berken haard hout.
Per krat 2 M3 gestapeld € 240,Bezorging ’t Gooi € 20,06-2266 4828
LLF@live.nl
Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Div. bedrijfs/opslag ruimtes te
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2
Ind. Terrein “De Slenk” Telnr:
035-656 3517 Frans@verhuizers.nl

GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
INFO 0653319921
Toekomst in de autotechniek?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
Oppas/Gastouder Gezocht
in Nedervecht, Ned.d.Berg
voor 2 dochters (1&4 jr)
op maan- en donderdagen
Tel. 06-24746269

Op woensdag + donderdag
bindt Diana een mooi veldboeket voor € 9,50. Sperwershof,
Noordereinde 52, ’s-Graveland

Binnenkort in City of Wesopa:
do. 21 juni Film, do. 28 juni
Film, za. 30 juni Weesp Gastvrij.
Info: www.wesopa.nl

GarageVerkoop
Zat 23-06 van 11 tot 16 u
O.a. Tuin/Werkgereedschap
Rading 138 Nw.Loosdrecht
Op straat parkeren.

Iedere vrijdag gratis inloopspreekuur van Versa Welzijn op
de Lindelaan 98, Loosdrecht.
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor
vragen over (ﬁnanciële) administratie en beantwoord en (digitale) formulieren.

Vanaf heden kunt u voor een
behandeling van MV Hairstyling ook terecht bij Enerki Spa
Vreelandseweg 37A
Ned. den Berg
Informatie: 06-51140404

TROTS FELICITEREN WIJ;

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!!
GRATIS waardebepaling???
035 - 656 0235

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Programma GooiTV
Vanaf 20 juni zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met diverse onderwerpen.
- In Derde Termijn: Ruud Bochardt praat over de energietransitie
met Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis en Andreas van der Schaaf 50PLUS.
- RegioHub, dat voor de 100ste keer wordt uitgezonden, gaat over
positieve gezondheid.
- Ingmar Meijer is in Gesprek Met de burgemeester van Hilversum,
Pieter Broertjes.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Kort nieuws

Juliette Lara Claire Pijlman
Met het CUM LAUDE behalen van je
eindexamen MAVO, sector economie,
op de Jhr. Mr. De Savornin Lohman school.
Veel succes op je vervolg opleiding de HAVO
economie op het Comenius in Hilversum.
Kees Pijlman, Berry Schoonhoven, Nick en
Gerhard, Pax, Pippi, Vegas, Kinki,
Vosje en de rest.

‘t Wijdehuis, hier kun je buurtgenoten ontmoeten, een kopje
koﬃe/thee drinken of deelnemen aan een ontmoetingsgroep. Consumptie tegen kl.
vergoeding. ’t Wijdehuis K’hoef,
Veenstaete ingang Parkln. via
brug: wo 10– 12: koﬃe inloop,
ma en do 12:30 – 16:30 ontmoetingsgroep. ’t Wijdehuis
NdB, SCC Blijkln. 1: wo 10– 12
koﬃe inloop, wo 12:30 – 16:30
ontmoetingsgroep. Wij zoeken
nog vrijwilligers! Info of aanmelden: Herma Kleve, Versa
Welzijn, hkleve@versawelzijn.
nl of 035- 6231100

FAMILIE
BERICHTEN
Aanleveren van advertenties
voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand
voor maandag 10.00 uur. De
opmaak van de advertentie
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand)
opsturen voor maandag 11.00
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.

Sleutel
Service
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Door: Herman Stuijver

Nominaties Icoon Oostelijke Vechtplassen bekend
LOOSDRECHT - Eilanden, torens, spellen, integrale ontwerpen, moderne gebouwen
en natuurgerichte ontwerpen,
de jury van Prijsvraag Icoon
Oostelijke Vechtplassen had
een uitdagende en zware taak.
De opdracht van het Bestuur
Icoon Oostelijke Vechtplassen
aan de jury was het vinden
van een iconisch beeld tussen
alle inzendingen met daarbij
eventuele verwijzingen naar
de vormgeving van het gebied
van de Loosdrechtse Plassen
en de Wijde Blijk. Oftewel een
Eifeltoren voor de plassen die
in verbinding staat met het gebied. De jury is er in geslaagd
unaniem haar keuzen te maken.

In de eerste categorie (professionals) zijn de volgende inzendingen genomineerd:
• De Legakkertoren van Team
Legakkertoren. Het gaat om
een verticaal gezette legakker.
De toren wordt volledig in het
landschap opgenomen door
het gebruik van materialen uit
het gebied, zoals levend riet en
turf. En vertelt het verhaal van
de natuur en cultuurhistorie
van de plassen.
• Verborgen Iconen van Atelier
to the Bone & Ateliereen Architecten. Dat betreft een coördinatenspel waarbij het gehele
gebied wordt betrokken. Alle
vormen van de losse elementen die in het gebied worden
geplaatst komen samen in een

interessante toren op het eiland
Markus Pos.
• Waterboulevard van Teun
Schuwer Landschapsarchitectuur. De Waterboulevard is een
integraal ontwerp waar veel
tezamen komt zoals diverse
botanische elementen en de
watertuin. Met als unieke ervaring de mogelijkheid om over
de Loosdrechtse Plassen heen
te kunnen lopen.
In deze categorie wordt naast
de prijswinnaar ook een Eervolle vermelding uitgereikt.
Deze inzending valt niet onder
de nominaties.
Bewoners en gebruikers
In categorie twee (bewoners en
gebruikers) heeft de jury twee

inzendingen genomineerd:
• De Gouden Greep van Patricia Scherpel & Arthur Kortenoever. Dat is een eiland vlak
voor de Porseleinhaven dat niet

Welk cijfer geeft u de Ankeveense en
Kortenhoefse plassen?
Wandelt, ﬁetst of vaart u weleens door de natuur van de
Ankeveense Plassen en/of
Kortenhoefse Plassen? Ooit
een bezoek gebracht aan deze
veengebieden met grote plassen, smalle slootjes, rietland
en moerasbos? Dan wil Natuurmonumenten uw mening
graag weten! Vul de digitale
enquête in en maak kans op
een vaarexcursie voor het hele
gezin.

Natuurmonumenten
streeft
ernaar dat zoveel mogelijk
mensen van de natuur kunnen genieten. Dat kan alleen
als we weten hoe bezoekers de
natuurgebieden en de aanwezige voorzieningen waarderen.
Omdat jaarlijks vele duizenden
natuurliefhebbers de Vechtplassen bezoeken is het hoog
tijd om ook de mening van bezoekers aan dit gebied onder de
loep te nemen.

Meedoen is simpel
Vertel ons wat u van uw bezoek
aan de Ankeveense Plassen en/
of Kortenhoefse Plassen vond.
Was er genoeg parkeergelegenheid? Werd de route goed
aangegeven en hoe heeft u de
kwaliteit van de wandel- en
ﬁetspaden ervaren? Meedoen
met het onderzoek is simpel
en duurt hooguit tien minuten.
Ga naar www.natuurmonumenten.nl/onderzoek en kies
voor de Ankeveense Plassen

en/of Kortenhoefse Plassen.
Deelname is anoniem. Als u in
aanmerking wilt komen voor
de vaarexcursie, mail dan ná
het invullen van de enquête uw
naam en e-mailadres door naar
o.ekelenkamp@natuurmonumenten.nl. Kijk voor meer informatie in het nieuwsbericht
op: www.natuurmonumenten.
nl/ankeveense-plassen of www.
natuurmonumenten.nl/kortenhoefse-plassen.

‘Bouwen vanuit blijvende betrokkenheid’
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018
kreeg de ChristenUnie Wijdemeren 438 stemmen. Onvoldoende voor een zetel, maar
een duidelijk signaal dat onze
partij steun krijgt van onze inwoners. De teleurstelling die
we bij de andere partijen bemerkte, heeft ons gesteund en
extra aangemoedigd om ook
na de verkiezingen politiek betrokken te blijven.
De ChristenUnie Wijdemeren
kan haar stem niet in de raad laten horen, maar blijft de politieke ontwikkelingen volgen. Ook
willen we als partij actief en
zichtbaar blijven, met het oog
op het welzijn van onze inwoners en de toekomst van onze
gemeente. We zijn bereikbaar
voor onze kiezers en willen een
constructieve bijdrage leveren
aan maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Wijdemeren. Wijdemeren gaat een

interessante periode tegemoet:
de voortgang van de fusieplannen van de Provincie, de nieuwe omgevingswet, de uitvoering van het Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen, de
bouw van Integrale Kindcentra
en woningbouwprojecten. Ook
zal de energietransitie aandacht
vragen, nu het huidige kabinet
daar stevig op inzet, iets waar
we als ChristenUnie blij mee
zijn. Hoe blijft de ChristenUnie
Wijdemeren betrokken bij alle
ontwikkelingen?

Samenwerken
Als ChristenUnie staan we
open voor samenwerking, zowel met andere politieke partijen als maatschappelijke organisaties in Wijdemeren. De
eerste contacten zijn al gelegd.
Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van thema-avonden
of het ondersteunen van nieuwe maatschappelijke initiatieven en projecten. Iedereen mag
bij ons aankloppen en binnen
onze mogelijkheden denken en
werken we mee.

Visie delen
De thema’s die tijdens de verkiezingscampagne aan bod
kwamen, krijgen blijvend onze
aandacht. De toekomstige fusie,
duurzaamheid, aandacht voor
ouderen, (jonge) gezinnen en
nieuwkomers. We zullen regelmatig onze visie delen en reageren op wat het college en de
gemeenteraad doen of nalaten.

Relatie met achterban
De komende jaren willen we
bouwen aan onze partij in Wijdemeren. We zullen actief contact zoeken met onze achterban
en hopen dat zij ons weten te
vinden met hun vragen en suggesties. We willen weten welke
thema’s onze kiezers bezighouden, waarover zij zich zorgen
maken en waar ze dankbaar
voor zijn. Het versterken van

deze relatie krijgt prioriteit,
met name vanwege de toekomstige fusie met Hilversum
en de plannen voor één grote
gemeente Gooi- en Vecht. De
ChristenUnie-fracties zullen
tegen die tijd ook ‘fuseren’ en
Wijdemeren moet goed vertegenwoordigd blijven.
Tot slot
Door onze visie te blijven delen, samen te werken met andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties én het
bouwen aan de relatie met onze
achterban wil de ChristenUnie
Wijdemeren van blijvende betekenis zijn voor de gemeente
en haar inwoners.
Bouwt u mee?
Input en reacties: esther.kaper@wijdemeren.christenunie.
nl. Postadres: ChristenUnie
Wijdemeren; Elbert Mooijlaan
60; 1241 BE Kortenhoef.

alleen toegankelijk is per boot,
maar ook via een steiger. Een
eiland waar kan worden gezwommen, gegeten, gedronken
maar ook kan worden genoten
van muziek en theater in het
ondergrondse amﬁbietheater.
Patricia en Arthur wonnen eerder de Publieksprijs.
• De Vogeltuinen van Sylvia
Schelling & Suzan Aardewijn.
Een ontwerp waar natuurontwikkeling, cultuurhistorie en
recreatie samenkomen. Met
de komst van de Vogeltuinen
worden de legakkers voor het
publiek toegankelijk vanaf het
land en vanaf het water.
Prijsuitreiking
Categorie drie betrof drie
jeugdinzendingen. Deze zijn
alle drie genomineerd: Eiland
van Ole Scherpel, Hotel van
Runa Reuderink van basisschool De Catamaran, Huis
van Alysha Maart ook van De
Catamaran
De prijzen worden op vrijdag
29 juni om 16.30 uur bekend gemaakt en uitgereikt door Cees
Loggen (gedeputeerde van de
provincie Noord-Holland) bij
de KWVL, Koninklijke Watersport Vereeniging Loosdrecht,
Oud-Loosdrechtsedijk 151-153
te Loosdrecht. Ook het juryrapport is dan beschikbaar. Wilt u
hierbij aanwezig zijn? Meldt u
dan aan via info@icoonoostelijkevechtplassen.nl
De Prijsvraag Icoon Oostelijke
Vechtplassen, Vrijetijdslandschap van de Loosdrechtse
Plassen is een project van het
Gebiedsakkoord en Uitvoeringsprogramma
Oostelijke
Vechtpassen. Het doel van dit
programma is om de natuur,
recreatie, waterkwaliteit en het
ondernemerschap in het gebied
te versterken. Een winnend
ontwerp zal zo mogelijk bijdragen aan de doelen van het uitvoeringsprogramma.
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Nieuw!
Chocolade-amandelkoeken
6 stuks

€ 2,95

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

* 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
Dierspecialist XL van Henten is een familie
bedrijf dat al ruim honderd jaar bestaat.
Wij bedienen 6 dagen per week huisdiereigenaren in het Gooi en omstreken in
onze winkel in Loosdrecht.
Naast een groot assortiment voor alle
(boerderij)dieren hebben wij ook een groot
assortiment tuin gerelateerde artikelen.

Voor onze winkel zijn wij op zoek naar een:

Allround Winkelmedewerker
Vanaf 1 augustus 2018 (voor 36 – 38 uur per week)
Je werkzaamheden bestaan uit:
- Ontvangst van goederen
- Inventarisatie van voorraden
- In/ompakwerkzaamheden
- Presentatie van artikelen
- Telefonisch contact met klanten
- Diverse andere winkel gerelateerde werkzaamheden

Interesse?
Stuur dan je sollicitatie met CV en pasfoto naar:
Dierspecialist XL van Henten T.A.V. Nick van Henten
Oud-Loosdrechtsedijk 34, 1231 NA Loosdrecht
Tel: 035-5823254
E: info@dierspecialistvanhenten.nl
Wij bieden je een toﬀe afwisselende baan,
met een goed salaris, in een klein gezellig team!

Hulp

Inzamelactie voor Voedselbank
KORTENHOEF- Voor de 9e keer
organiseren de vijf kerken uit
ons dorp op zaterdag 23 juni
een inzamelactie voor de Voedselbank. Ze hebben de afgelopen jaren steeds meer dan
100 kratten volgepakt voor de
Voedselbank. De organisatie
dankt bij voorbaat de gulle
gevers op de Meenthof. 30 vrijwilligers van de verschillende
kerken hebben zich aangemeld
om te helpen met deze diaconale actie .
In Nederland leeft meer dan
een miljoen mensen onder de
armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze

tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Daarnaast willen
de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren
adequate hulp te zoeken, zodat
zij weer op eigen benen kunnen
staan. Zo zorgen we er samen
voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder
wordt belast. De Voedselbank
Gooi & Omstreken is gevestigd
te Huizen, van waaruit ook de
distributie van de voedselpakketten voor ’t Gooi plaatsvindt.
Er zijn uitgiftepunten in Baarn,
Eemnes, Hilversum, Huizen,
Soest en Weesp.

Zij geven elke donderdag een
krat met voedingsmiddelen,
waar de cliënten ongeveer 3 dagen van kunnen eten.
Wat en waar
Op zaterdag 23 juni staat bij
beide supermarkten een kraam
in de Meenthof om van 9 tot 17
uur voedsel in te zamelen voor
de Voedselbank. Komt u dan
ook even langs?
Boodschappenlijst van de
Voedselbank: thee en kofﬁe; zonnebloemolie; groenten in blik; waspoeder (niet
vloeibaar); broodbeleg (geen
vers); visconserven en schoonmaakartikelen

Veilig Thuis zet zich in tegen
ouderenmishandeling
REGIO- 15 juni was de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Op het onderwerp
ouderenmishandeling heerst
nog steeds een taboe. Veilig
Thuis Gooi en Vechtstreek besteedt rondom deze dag extra
aandacht om bewustwording
over dit onderwerp te vergroten.
Er vindt onder andere een bijeenkomst plaats voor professionals, er is een ﬁlmpje en een
nieuwe folder ontwikkeld. De
folder wordt breed verspreid
onder huisartsen, apotheken,
wijkcentra en bibliotheken om
zoveel mogelijk inwoners te bereiken.
Ieder jaar worden in Nederland
30.000 ouderen slachtoﬀer van
ﬁnancieel misbruik. De schatting is zelfs dat één op de tien
ouderen nu of in de toekomst
risico loopt ﬁnancieel te worden uitgebuit. De laatste jaren

neemt het aantal meldingen
over ﬁnancieel misbruik toe.
Dit is slechts een van de vormen van ouderenmishandeling. Ook andere vormen van
ouderenmishandeling komen
voor zoals psychische en fysieke mishandeling.
Risico
Uit onderzoek blijkt dat het
risico op ouderenmishandeling groter wordt naarmate
de oudere meer zorg nodig
heeft. Ouderenmishandeling
kan plaatsvinden bij de oudere
thuis, maar ook in verzorgings-,
verpleeg- en ziekenhuizen. Met
de toename van het aantal
thuiswonende, zorgafhankelijke ouderen neemt het beroep
op mantelzorgers toe. Ouderenmishandeling kan zich
voordoen tussen een oudere en
hun (klein)kind, tussen partners onderling, maar ook kan
de zorg- of hulpverlener zich te

buiten gaan aan ongewenst gedrag tegen een oudere. Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg worden meestal
niet of te laat herkend.
Hulp
Kent u iemand die weleens
wordt geslagen, uitgescholden,
gekleineerd, verwaarloosd of
opgesloten? Of bij wie geld of
spullen verdwijnen? Of heeft u
hier misschien zelf mee te maken? Bij Veilig Thuis zijn er deskundige medewerkers met wie
u hierover kunt praten. Ook als
het om iemand anders gaat. Bel
voor advies en ondersteuning
0800-2000. U kunt ook anoniem bellen. Of zie de website:
www.veiligthuisgv.nl.

Grote Weerschijnvlinder gezien
REGIO- Het is werkelijk een
plaatje, de grote weerschijnvlinder. Als de zon op de vleugels schijnt kleurt deze forse
vlinder blauw. Boswachter Luc
Hoogenstein van Natuurmonumenten zag vorige week de
Grote Weerschijnvlinder in het
Naardermeer. “De allereerste
waarneming in Noord-Holland
ooit” jubelt Hoogenstein
“In 2005 waren er bijna geen
grote weerschijnvlinders meer
over” vertelt Hoogenstein.
“Maar dit jaar regent het meldingen van deze schoonheid.
Het warme voorjaar heeft dui-

delijk eﬀect op deze vlinder.”
Van oudsher is de Grote Weerschijnvlinder een soort van
vochtige oude bossen in Twente, de Achterhoek, het IJsseldal,
Brabant en Zuid-Limburg. “Bijzonder om deze soort nu ook in
het Naardermeer aan te treﬀen”
aldus Hoogenstein.
Zelf zien?
De tips van Luc om deze vlinder
zelf te zien? “Ga mee op vaarexcursie op het Naardermeer.
Ook als je de vlinder niet ziet is
er genoeg te zien, bijvoorbeeld
de kleurrijke purperreiger. Of
onze laatste trots: de zeldzame

sierlijke witsnuitlibel. Een soort
die we een paar weken geleden
hier voor het eerst waarnamen
en nu op heel veel plekken in
het Naardermeer tegen komen.”
Kaartjes voor de boottocht reserveer je op: www. natuurmonumenten.nl/naardermeer

Wijdemeren
20 juni 2018

informeren

21 juni:
Midzomernachtfeest

Mantelzorgwaardering
Officiële
bekendmakingen

Krijgt u zorg en ondersteuning van familie,
vrienden, buren of kennissen? Bedank hem
of haar met een mantelzorgwaardering
van 200 euro. Aanvragen:
www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

@saskialuijer
#mooiwijdemeren
Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Gebiedsloods helpt bij
vernieuwing recreatiesector
De komende tien jaar zetten we
met 20 partners in op het creëren
van een toegankelijk en aantrekkelijk Vechtplassengebied. Dat
vraagt ook om een verandering in
de recreatiesector. Gebiedsloods
Nanette Elfring ondersteunt
recreatieondernemers die hier
ideeën voor hebben.
Het gaat om ondernemers op het gebied
van waterrecreatie, verblijfsrecreatie, congresaccommodaties, dagattracties, museaal
erfgoed en buitenplaatsen. De gebiedsloods
is vraagbaak voor deze ondernemers.
Ze adviseert en checkt de haalbaarheid
van plannen, roept waar nodig hulp in van
specialisten en verbindt ondernemers
en andere partijen.

Nanette: “De Oostelijke Vechtplassen zijn
een prachtig waterrijk en groen gebied. Maar
het aanbod in de recreatiesector sluit vaak
nog niet voldoende aan bij de wensen van
het publiek. Toch is er veel potentieel. Ik sta
de ondernemers in dit gebied met raad en
daad bij om ervoor te zorgen dat alle mogelijkheden worden benut. Zo kunnen we
dit unieke stukje Nederland nog beter op de
toeristische kaart zetten.”
De gebiedsloods is de aanjager van de
vernieuwing in de recreatiesector, zoals
vastgelegd in het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen. De gebiedsloods werkt voor
alle partners die zich hebben verbonden aan
het gebiedsakkoord. Meer informatie:
www.gebiedsakkoordoostelijkevechtplassen.nl.

Pannavoetbal is straatvoetbal, waarbij 1 tegen 1 wordt gespeeld. Scoren doe je door

een doelpunt te maken of de bal tussen de
benen van de tegenstander door te spelen.
Tijdens de voorrondes kunnen jongeren
tussen de 8 en 18 jaar zich plaatsen voor de
finaleronde.

Finale
Tijdens de finale strijden de winnaars van
de Panna Knock Out voorrondes om de
titel: ‘Panna King of Queen Wijdemeren
2018’. Voor de winnaar is een mooie prijs

Zwemdiploma A

ter beschikking gesteld door Perry Sport
Hilversum.

Locatie en tijden
De voorronde in Kortenhoef is op zondag
24 juni van 14.00 tot 16.00 uur. Aansluitend
is van 16.00 tot 17.00 uur de finale. De voorronde en finale vinden plaats in Sporthal De
Fuik (Zuidsingel 54, Kortenhoef). Iedereen is
welkom! Meer informatie?
Kijk op:www.teamsportservice.nl/gooi.

Verhogen woningwaarde

Het plaatsen van zonnepanelen is een
slimme investering om uw woning in
waarde te laten stijgen en aantrekkelijker te maken op de woningmarkt. Het
positieve prijseffect is 2,56% op de woningwaarde, gemiddeld bijna 7.500 euro.
Gaat u in de nabije toekomst verhuizen?
Laat u zich er dan niet van weerhouden
om nog zonnepanelen op uw huidige
woning te plaatsen.
>

Finale Panna Knock Out
Op zondag 24 juni vinden de
laatste Panna Knock Out voorrondes plaats in Kortenhoef.
Aansluitend is de Panna Knock
Out Finale Wijdemeren. Zien we
je in Kortenhoef bij de voorrondes of misschien wel in de finale?
Deelname is gratis!

>

>

Gebiedsakkoord
Bent u recreatieondernemer en heeft u
ideeën voor de recreatiesector in dit gebied?
We zijn benieuwd! Gebiedsloods Nanette
Elfring is te bereiken via telefoonnummer
(06) 37 32 42 61 of via
gebiedsloods_ovp@noord-holland.nl.

Bent u ondernemer in tweedehands
spullen zoals auto’s, mobiele telefoons of
sieraden? Dan wilt u zeker weten dat de
spullen die u inkoopt niet gestolen zijn.
Daarom bent u verplicht een opkopersregister bij te houden en u aan te melden
bij de gemeente als handelaar. Uw gekochte en verkochte goederen registreert
u in het opkopersregister. Er wordt dan
automatisch gecontroleerd of de goederen niet gestolen zijn. Aanmelden kan via
www.wijdemeren.nl/opkopersloket.

Zwemlessen zijn belangrijk, zeker in
een waterrijk gebied als Wijdemeren.
Een zwemdiploma halen moet daarom ook mogelijk zijn als ouders het
financieel minder goed hebben. Via het
Jeugdsportfonds Noord-Holland kunnen basisschoolkinderen vanaf 5 jaar op
zwemles voor diploma A mét
diplomagarantie. Kijk voor informatie op
www.jeugdsportfonds.nl/noord-holland.

Raad en daad

Goed idee?

Opkopersloket

Afsluiting Iktoon

Als afsluiting van de Iktoon-maand is er
op 29 juni van 18.30 tot 23.00 uur een
spetterende slotavond in Spant! Bussum.
Optredens komen onder andere van de
Gooische Muziekschool, Muziektheater
Spotlight, STACCATO musicaltheatergezelschap en Harmonieorkest Prinses
Irene. Het belooft een onstuimige, hilarische en afwisselende avond te worden.
Kaarten zijn gratis te bestellen op
www.spant.org.

Wijdemeren
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21 juni: Midzomernachtfeest
De pier in de Porseleinhaven
is klaar! Dat willen we graag
met u vieren tijdens het mooiste Midzomernachtfeest van
Loosdrecht op donderdag 21 juni.
Komt u ook?
Om 19.00 uur geven burgemeester Freek
Ossel en paralympisch kampioen Bibian
Mentel de pier op bijzondere wijze haar
nieuwe naam. Daarna start het feest met
hapjes en drankjes van lokale ondernemers

én live muziek. Het Midzomernachtfeest is
gratis toegangelijk.

Programma
18.00 uur: Aanvang
19.00 uur: Officiële opening door burgemeester Freek Ossel en Bibian Mentel
19.30 uur: Midzomernachtfeest met
Manhattan Big Band & 4Fun, dj Bart
Blauwendraat, hapjes en drankjes
23.00 uur: Afsluiting

Officiële bekendmakingen
Het plan

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Herenweg 24, 26 en 26a: bouwen woning (05.06.18)

Kortenhoef
- Emmaweg 37: vergroten woning (13.06.18)
- Koninginneweg 71: plaatsen dakopbouw (05.06.18)
- Kortenhoefsedik 146: wijzigen schuurgevel (08.06.18)
- De Zuwe 18c (strandje de Zuwe): plaatsen mobiele
keuken (05.06.18)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 97: plaatsen dakkapel (11.06.18)
- Industrieweg 16 a t/m 16 d: verbouwen benzinestation
van Q8 naar OK (13.06.18)
- Horndijk 31: aanleggen inrit (05.06.18)
- Horndijk 31: aanleggen slibway en vlonder (05.06.18)
- Horndijk 31: vervangen beschoeiing (05.06.18)
- ’t Laantje 1 (Bos van Sprenger): kappen eik (11.06.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 208B B: bouwen steigers
(31.05.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 35: oprichten berging voor
werktuigen (04.06.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: starten Bed & Breakfast
(01.06.18)
- Ruysdaellaan 22: plaatsen dakkapel (04.06.18)
- Swingboei 5: plaatsen dakkapel, vergroten berging en
entree (11.06.18)

Nederhorst den Berg
- Meerlaan sectie C 3377: bouwen vrijstaande woning
(12.06.18)
- Middenweg 159: verandering werking van inrichting
(31.05.18)
- Wilgenlaan 4: plaatsen hederascherm (13.06.18)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel.
14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen
een aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Loosdrecht
- Dominee Versteegtstraat 6: plaatsen dakopbouw
(31.05.18)

Nederhorst den Berg
- Vreelandseweg 12: bouwen aanbouw en dakkapel
(08.06.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Ontwerp beschikking (uitgebreide
procedure)
>

Loosdrecht
- Project Waterleidingkanaal Noord: verbeteren dijk,
plaatsen beschoeiing en kappen van bomen
Voor het indienen van zienswijze : zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Het plangebied ziet op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 24. Het doel van het bestemmingsplan is om op
de locatie van woon-zorgcentrum De Beukenhof een
gefaseerde modernisering en herontwikkeling van het
totale complex mogelijk te maken.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 21 juni 2018
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt
hiervoor een afspraak maken met de administratie van
het Fysiek Domein via telefoonnummer 14 035. Het
ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is
tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken
kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze
over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de
raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230
AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen
van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan
eveneens contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein. Telefoonnummer: 14 035.

Ontwerpbestemmingsplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 87
>

Het betreft de volgende personen:

Nederhorst den Berg

M. Coers, geboren 22 mei 1996,
uit te schrijven per 5 juni 2018 naar Land Onbekend
J.R.M. Couperus, geboren 18 december 1968, uit te
schrijven per 5 juni 2018 naar Land Onbekend
S. Keler, geboren 24 juli 1963,
uit te schrijven per 5 juni 2018 naar Land Onbekend
A.M. Kok, geboren 9 april 1980,
uit te schrijven per 5 juni 2018 naar Land Onbekend
T.W.M. Mackaaij, geboren 19 november 1950,
uit te schrijven per 7 juni 2018 naar Land Onbekend
V. Popa, geboren 7 augustus 1984,
uit te schrijven per 7 juni 2018 naar Land Onbekend
O.P.C.H. Sonet, geboren 5 oktober 1996,
uit te schrijven per 8 juni 2018 naar Land Onbekend
A. Thiangsungnoen, geboren 18 juli 1976,
uit te schrijven per 8 juni 2018 naar Land Onbekend

- Protestantse Gemeente, Kerkstraat en Bergplaats,
Bazaar op 6 oktober 2018 (07.06.18)
- Protestantse Gemeente, Bergplaats, Loterij Bazaar op 6
oktober 2018 (06.06.18)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.
> Kennisgeving incidentele festiviteiten

Loosdrecht
- Rosa’s Cantina, Oud-Loosdrechtsedijk 272, geluid op
23 juni 2018
- Tennisvereniging Loosdrecht TVL, Rading 192, verlichting op 18 tot en met 24 juni 2018
- Tennisvereniging De Rading, ’t Jagerspaadje 22, verlichting op 26, 27 en 29 juni 2018 en verlichting en muziek
op 5 en 6 juli 2018

Nederhorst den Berg
- Voetbalvereniging Nederhorst, Platanenlaan 1, geluid
op 22 juni 2018
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

Het plan

- Protestantse Gemeente, Bergplaats, Rad van Avontuur
op 6 oktober 2018
Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Het plangebied ziet op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 87. Het doel van het bestemmingsplan is om de
agrarische bestemming van het perceel om te zetten in
een woonbestemming.

>

Nederhorst den Berg

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 21 juni 2018
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de administratie van het Fysiek Domein, Rading 1, Loosdrecht.
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken
is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken
kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze
over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de
raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230
AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen
van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan
eveneens contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein. Telefoonnummer: 14 035.

Festiviteiten

Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: bouwen woonhuis
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
telefoonnummer (088) 63 33 000.

> Verleende vergunningen/ontheffingen APV en Bijzondere Wetten

Ontwerpbestemmingsplan De
Beukenhof

- Protestantse Gemeente De Graankorrel, ideële standplaats t.b.v. de Voedselbank op De Meenthoef op 23
juni 2018 (06.06.18)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan De Beukenhof, Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 in Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

- Van Sypesteyn Stichting, Nieuw-Loosdrechtsedijk 150,
Kasteelfair op 8 september 2018 (06.06.18)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 87 in
Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Loosdrecht

>
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Kortenhoef

Loosdrecht
- Gemeente Wijdemeren en Heijmans Vastgoed B.V.,
Boegspriet, Midzomernachtfeest en Opening Pier
Passantenhaven op 21 juni 2018 (15.06.18)

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen definitief op te schorten:
Asmerom Abraham Girmatsion, geboren 10 december
1983, uit te schrijven per 13 april 2018 naar Land
Onbekend
J. Maciejewski, geboren 23 mei 1973,
uit te schrijven per 13 april 2018 naar Land Onbekend
L.K. Piotrowski, geboren 25 juli 1995,
uit te schrijven per13 april 2018 naar Land Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente
Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Nederhorst den Berg
- Uiterdijksehof t.h.v. huisnr. 29: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (22.05.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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 de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen

Persoonsregistratie
> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel
2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te
wijzigen in de Basisregistratie.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan de belanghebbende.

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 het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

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

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)
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Door: Herman Stuijver

Erik van Muiswinkel zou u niet mogen missen
NEDERHORST DEN BERG- Ook
dit jaar vinden weer twee
prachtige openluchtvoorstellingen plaats op Kasteel Nederhorst. Op zondag 24 juni
gaat het gebeuren. ’s Avonds
speelt Erik van Muiswinkel
de openlucht- show ‘Buiten
Spelen’. Dat zou u niet mogen
missen!
‘s Middag om 13.30 uur trapt
jeugdtheatergroep
Meneer
Monster af met het spannende
verhaal van De Gruﬀalo, waarbij iedereen van 3 jaar en ouder van begin tot eind op het
puntje van de stoel zal zitten.
Deze voorstelling is bijna uit-

verkocht!
Erik van Muiswinkel
’s Avonds speelt Erik van
Muiswinkel de speciaal voor
Nederhorst gemaakte openlucht-show ‘Buiten Spelen’.
Televisiemaker,
schrijver,
ex-Hoofdpiet, cricketer en
drs. P-kenner, maar Van Muiswinkel is eerst en vooral een
theaterverslindend cabaretier.
In 2018 staat hij oﬃcieel 33
jaar op het podium, van het
Vestzaktheater tot aan Carré.
Hij speelde solo, duo, trio en
Scrooge, binnen en buiten, op
scholen, in kerken en op pleinen, en als het zo uitkomt: een

Kasteel.
Erik komt Buitenspelen bij
Kasteel Nederhorst met een
eenmalige mix van sketches,
liederen en conferences. Daaronder een speciale hommage
aan Heinz Polzer, Drs. P, die in
2019 honderd jaar geworden
zou zijn. Erik wordt begeleid
door de jongste bondscoach
ooit van het Nederlands pianoteam: de 26-jarige virtuoos Guus van Marwijk. U bent
van harte welkom vanaf 19.30
uur. De voorstelling begint om
20.00 uur.
Kaartverkoop
Kaarten a € 7,50 (De Gruﬀalo)
en € 17,50 (Erik van Muiswin-

kel) zijn te koop via de
website van de Godard
Stichting
www.godardstichting.nl of via bloemenwinkel Passiﬂora (alleen contant betalen).
De voorstellingen zijn
georganiseerd door de
Godard Stichting (mede
bekend van het Bevrijdingsontbijt). Deze stichting heeft als doel het organiseren van culturele
activiteiten op Kasteel
Nederhorst. Dat doen ze
vanuit twee achterliggende
gedachten: het in aanraking brengen van onze dorpsgenoten met kunst en cultuur

en het Kasteel als verbindende
factor in de gemeenschap.

Presentatie nieuwe seizoen Theater De Dillewijn
ANKEVEEN- Vorige week was
het programma 2018-2019
van Theater De Dillewijn bijgesloten in uw favoriete huisaan-huisblad. Daarin zag u een
bonte variatie aan cabaret, theater, concerten, toneel, jeugdvoorstellingen, exposities en
ﬁlms waaruit u een goede keus
kunt maken. Op 8 juni was er
een presentatie, met een korte
terugblik en een blik vooruit
op het nieuwe seizoen na de
zomer.
S
preekstalmeesters Gé Leurs en
René de Rooij kwamen eerst
met de cijfers. Er waren in het
theaterkerkje 19 voorstellingen
voor volwassenen, vijf kindervoorstellingen en vijf ﬁlms. Er
kwamen in totaal 1575 volwassen bezoekers (gem. 83),
285 kinderen en er waren 135
bioscoopbezoekers. Bij elkaar
bezochten een ruim 2000 personen de Dillewijn, als je de
voorstelling Licht! ook meerekent. Elf keer was het theater
uitverkocht! Voor vertrekkend
directeur René de Rooij was er
na vier seizoenen een terechte staande ovatie, hij was van
onschatbare waarde. Met zijn

artistieke bijdragen aan de programma’s, zijn toegankelijkheid
voor alle medewerkers en zijn
oog voor detail zal het niet eenvoudig zijn om een opvolger te
vinden met gelijke capaciteiten.
Penningmeester Marinus Spillenaar Bilgen wees op de meer
commerciële tak van de Dillewijn, namelijk de verhuur voor
workshops, lezingen, netwerkborrels, huwelijken, optredens,
enz. Volgens hem was deze
ruimte, met voldoende faciliteiten, een mooie ambiance voor
tal van activiteiten. Margo van
Ree heeft de verhuurtaak overgedragen op Arda van der Lee.

Wieman met Poppentheatercabaret
(voor kinderen). De
Dillewijn gaat verder met het streven
om kwalitatief goede
jeugdvoorstellingen
te programmeren, er
zijn er drie op zondag en één op woensdagmiddag. Na de
projecten Blauw en
Licht is er tussen 15
en 17 maart een expositie met beeldende kunst, muziek en
theater rond het thema Beweging.

Het nieuwe seizoen
Het vijfde seizoen vanaf zondag 16 september biedt weer
veel mooi theater. Maar liefst
28 keer gaan de deuren van
het dorpstheater open voor
voorstellingen van divers allooi. Films als La La Land en
Mamma Mia, publiekstrekkers
als Inﬂoyd (tributeband van
Pink Floyd) en The Bluebettes met Best of Sixties en twee
voorstellingen met poppen
kort na elkaar: Paradijsvogels
van Fred Delfgaauw en Jacobus

Drie voorproefjes
De zaal mocht ook meegenieten van drie optredens die het
komend seizoen op de planken
zullen staan. Ex-dj Ad Visser
opende met violist Ralf Rousseau die een vermaard viola da
gamba- bespeler is. Hun show
heet ‘Anders dan Anderen’ en
dat was het ook. Samen maken
ze een unieke sound, soms cynisch of maatschappelijk, of
soms slechts poëtisch, dan weer
absurdistisch. Allemaal gebaseerd op de lange gedichten /

CD-single Hans & Hans
HILVERSUM- Onze ex-columnist Hans ten Kortenaar kan
niet alleen goed schrijven, hij
beschikt ook over muzikaal
talent. Samen met zijn maatje
Hans Tiger Smits heeft-ie een
eerste cd-single gemaakt.
Op deze single, die de ouverture
is van de uitgave van een volledig album, staan de nummers
Burn Out en Renovation Song.
De eerste titel spreekt voor zich,

de tweede verwijst naar een
grootscheepse renovatie van het
ﬂatgebouw waar Hans inmiddels sinds vorig jaar woont. Hij
heeft met z’n partner Joke het
geliefde Kortenhoef dus verlaten. De binding met zijn vorige
woonplaats blijft bestaan, want
Hassie & Tiger hebben besloten
dat één euro per cd (€5,-) gaat
naar de stichting TButterﬂy van
Kortenhoever Michael Kulkens.
Die strijdt voor apploos ﬁetsen

en bewustwording over
gebruik van de smartphone op de ﬁets na het
dramatische ongeluk van
zijn zoon Tommy Boy.
Het muzikale duo heeft
over Tommy-Boy ook
een lied geschreven dat
hoogstwaarschijnlijk op
hun nieuwe album zal
verschijnen.
Info: h.kortenaar@planet.nl (06-29 04 12 50).

songs van Visser. ‘De aarde is
rond, maar de wereld is plat’
was een nadenker.
Vervolgens was er een indrukwekkend relaas van Erik Krikke met Operatie Geslaagd. Als
Krikke begint, laat hij je niet
meer los. Het grijpt je bij de
keel. Hij vertelt de onderbelichte kant van oorlogvoering,
gebaseerd op zijn persoonlijke
ervaringen als militair in een
hospitaal in Afghanistan. Waar
hij een Posttraumatische Stress-

stoornis aan overhield. ‘Ga ik
door of geef ik het op?’ was op
een gegeven moment de vraag
toen hij werk, gezin en vrienden verloren had. Het is niet alleen treurigheid, er straalt ook
optimisme uit het optreden.
Nu werd Erik begeleid door z’n
beste maat Bas op gitaar. Op 3
november door de zevenkoppige band 7even Bridges.
De slotact betrof Helge Slikker
uit Vreeland. Die een fascinatie
heeft voor IJsland waar hij regelmatig komt (onbeperkt vliegen met Iceland Air). Op 30 januari speelt Helge de muzikale
show As., een geschiedenis die
zich afspeelt op de grens van
de mensenwereld en de wereld
van de Noorse mythologie. Bijzonder is dat Helge (met muzikant Dave Menkhorst) drie
dagen zal repeteren in De Dillewijn, voorafgaand aan de try
out op woensdagavond.
Blader het programmaboekje
eens door. Er zit vast iets bij van
uw gading. U kunt kaarten voor
een voorstelling reserveren op:
www.dedillewijn.nl.
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Senioren / Junioren

Vrijwilligers op stap met bewoners
Een prachtige oude Mercedes
tourbus uit 1954, 26 vrijwilligers en heerlijk weer. Dat waren afgelopen woensdag 13
juni de ingrediënten voor een
geslaagd uitstapje met 25 bewoners van verzorgingstehuizen De Beukenhof, De Kuijer
en Gooierserf uit Loosdrecht,
Nederhorst den Berg en Hilversum.
Bewoners en hun begeleiders
genoten die dag van dierenpark
Amersfoort en de koﬃe en thee

met een taartje in het Buitenhuis. Bij de senioren onder het
gezelschap lichtten de ogen
trouwens bijna net zo vaak bij
het zien van de vele kleine kinderen als bij de bijzondere dieren in het park. Extra aandacht
en even lekker weg uit de dagelijkse routine. Dat is het doel
van dit jaarlijkse terugkerende
uitje, gesponsord en georganiseerd door Rotaryclub Wijdemeren. “Dat doen natuurlijk
niet alleen met vrijwilligers van
de Rotary, maar samen met

het fantastische personeel van
de verzorgingstehuizen” aldus
Thera van Erp. Zij nam net als
voorgaande jaren de organisatie voor haar rekening. “We

hebben met elkaar weer enorm
genoten. Niet alleen van het
dierenpark, maar ook van de
heen- en terugreis door de bossen bij Baarn en Soest. Ik kijk

terug op een zeer geslaagde dag,
waar je als vrijwilliger graag je
tijd voor vrijmaakt.”

Leerlingen Vecht-College
bezoeken Atlantic Schools
BREUKELEN – De leerlingen
van het Vecht-College hebben
afgelopen week een bezoek
gebracht aan een particuliere
school in Gran Canaria: Atlantic
Schools. Atlantic Schools is een
2-talige school, waar de leerlingen zowel Spaans als Engels
spreken.
De leerlingen van de opleiding
Baccalaureate of Sciences hebben de Nederlandse leerlingen
uitgelegd hoe het dagelijks leven
is op school en op het eiland.
Vervolgens hebben de leerlingen allemaal samen gesport:
volleybal, basketbal en voetbal.
Een hele interessante dag waarin
de leerlingen over en weer hun
Engelse en Spaanse taalvaardigheid in de praktijk konden
oefenen en kennis konden maken met een andere cultuur. “Ik
heb nieuwe vrienden in Spanje,

ik heb hun Whatsapp en Insta!”
aldus een enthousiaste leerling
van het Vecht-College.
Ook op het niveau van de docenten zijn goede contacten
gelegd. Omdat Vecht-College
een Microsoft School is, kan het
Vecht-College eenvoudig via

eroen Aanbiedingen
4 MOUTEN
VOLKORENBROOD

4 MOUTEN KROKANT
(hard kleinbrood)

Wij steunen met
deze aanbiedingen
het goede doel
van de

4 MOUTEN VOLKOREN
BAQUETTES

Skype, OneNote en Sway contacten onderhouden met docenten en klassen daar. Suzanne
Klijnstra: “Dit kan een enorme
verrijking zijn voor onze lessen. Leerlingen in Nederland en
Gran Canaria kunnen eenvoudig contact hebben en samenwerken aan opdrachten voor
bijvoorbeeld mijn eigen vak
Duits.”.
Ook kennismaken met het
Vecht-College? Kom vrijblijvend kennismaken op onze
Open Dag op zaterdag 23 juni
van 11. 00 – 16. 00 uur. Kijk
voor meer informatie op www.
vecht-college.nl of bel 0346 252
440.

Kort nieuws
nu voor

€ 3,25
€ 0,50 per heel verkocht brood
naar de Nierstichting

per stuk

€ 0,85

nu voor

€ 2,50

€ 0,50 per 4 stuks verkochte 4 Mouten Krokant
naar de Nierstichting

€ 0,25 per verkochte 4 Mouten Volkoren Baquette
naar de Nierstichting

We gaan weer gezellig klaverjassen in de sportkantine de
Blijk op dinsdag avond van
20.00 tot 22.30 uur vanaf 19
september tot mei/juni. Nieuwe
leden van harte welkom

Deze aanbiedingen zijn geldig van 7 t/m 24 juni

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef | De Meent - 1218 CB Hilversum | Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum

www.bakkerjeroen.nl

Behoefte aan een regelmatig
bezoekje, een wandelingetje?
Humanitas biedt ‘vriendschappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@
humanitas.nl of 035-6286093.

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  juni 

11

Festival

Veel activiteiten tijdens Weesp Gastvrij
Weesp heeft verrassend veel
cultuur, authentieke winkels en
culinaire verrassingen, en dat
is te zien tijdens Weesp Gastvrij. Op zaterdag 30 juni wordt
dit bruisende festival voor de
vierde keer georganiseerd.
Weesper cultuurinstellingen,
restaurants en detaillisten bieden prachtige voorstellingen,
muziekoptredens, proeverijen,
live kunst, mooie aanbiedingen, creatieve extraatjes en
leuke kinderactiviteiten.
Het festival gaat om 11 uur van
start en wordt geopend door
het Circus der Componisten
met een echte Circus-Parade.
Deze muzikale en uiterst ludieke circusact start met het luiden
van de kerkklokken gevolgd
door een optocht door het historistische centrum en eindigt
met een gewaagde samenzang
op en rond het water van de
Herengracht. Water is dit jaar
ook het thema van het festival.
Weesp ontstond aan het water,
werd gevormd door water, beleefde zijn bloei door water en
dankt er nog steeds haar unieke sfeer aan. Denk aan de vele
terrassen, de bootjes en specialiteiten als het Wispe bier en
Anker Jenever. Tijdens Weesp
Gastvrij kun je gratis meevaren
met een van de sloepen, zelf varen in een ﬂuisterboot, suppen

of kanovaren. Allemaal om te
laten zien hoe mooi Weesp is
vanaf het water.
De deelnemende detaillisten
hebben leuke acties, aanbiedingen en extraatjes. Ze zijn te
herkennen aan de Weesp Gastvrij-vlaggen. Bij de horecabedrijven en op de vele terrassen
is het genieten van culinaire
hapjes en drankjes. Straatmuzikanten en straattheater zorgen
voor een vrolijke sfeer en er zijn
veel leuke kinderactiviteiten.
Van knutselen, pottenbakken
en schminken tot een ouderwetse Malle Molen, theatrale
speurtocht en kinderworkshops bij Theaterpand Weesp.
Optredens
In de Van Houtenkerk, de Synagoge en de City of Wesopa
zijn gedurende de hele dag
prachtige muzikale optredens
van blues, pop, jazz tot klassiek,
uitgevoerd door diverse (pop)
koren en bands. Ook de jongeren laten zich niet onbetuigd.
Dansschool van Harten verzorgt een ﬂitsende dansshow,
de kinderen van de verschillende muziekbands presenteren
zich.
Museum Privato Aermacchi
aan de Hoogstraat toont haar
bijzondere collectie motor-

ﬁetsen en Museum Weesp de
expositie Weesp = Water daarnaast brengt de Historische
Kring Weesp, met oude foto’s en
ansichtkaarten, de relatie van
Weesp en water in beeld. De
dag wordt afgesloten in de City
of Wesopa met een optreden
van de coverbank Nasty Noices.
De voorstellingen, concerten
en (kinder)activiteiten zijn geheel gratis en de culinaire proeverijen worden tegen een gereduceerde prijs aangeboden. Het
volledige programma staat op
de website www.weespgastvrij.
nl op Facebook en Instagram.
Op de dag zelf wijzen gastheren en gastvrouwen de weg
en is informatie over Weesp
beschikbaar bij de Welkom in
Weesp- boot “De Vuurlinie”

Tomin Toekomst Festival druk
bezocht
REGIO- Ruim tweehonderd
gasten hebben donderdag
14 juni deelgenomen aan het
Tomin Toekomst Festival ter
gelegenheid van het 90-jarig
bestaan van de Tomingroep.
Opdrachtgevers, leveranciers
en vertegenwoordigers van
gemeenten werden getrakteerd op een programma met
sprekers, comedy, activiteiten,
rondleidingen en natuurlijk
hapjes en drankjes. Het festival vond plaats op het achterterrein en in de loods van de
groenvoorziening, die daarvoor een totale metamorfose
hadden ondergaan.
De bezoekers konden zelf de
handen uit de mouwen steken
in een bladblaasparcours, aan
een inpaktafel, met graﬃti verwijderen of driehoog ramen zemen met telescoopbewassing.
Een speciale veiling van bijzondere objecten uit de Kringloperwinkels bracht € 1.500 op
voor JINC, een organisatie die

werkloosheid onder jongeren
helpt voorkomen. De festivalsfeer werd compleet dankzij
onder andere een haringkar
met de nieuwe haring, de Tomin-foodtruck, een cocktailbar,
een barbecue en een barrista.
1500 medewerkers
De afgelopen 90 jaar heeft Tomingroep zich ontwikkeld tot
een solide bedrijf met meer dan
1.500 medewerkers, van wie
zo’n 70% een met een arbeidsbeperking. In zijn openingsspeech zei directeur Frank
Oskamp dat hij de gemeenten

Bladblaasparcours
dankbaar is dat ze het bedrijf
de ruimte hebben gegeven om
zich te ontwikkelen tot reguliere werkgever die voor veel
werkgelegenheid zorgt voor
mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Tomingroep
heeft twaalf vestigingen in de
regio en doet o.a. groenvoorziening, catering, schoonmaak,
vastgoedonderhoud,
kringloopwinkels, metaalbewerking,
(elektro)montage en verpakken.

aan de sloepensteiger aan de
Herengracht.
Kortom, kom en beleef Weesp!
Wilt u meer informatie? Stuur
een mailtje naar andre@weesp-

marketing.nl. Weesp Gastvrij is
een initiatief van Weesp marketing: www.weespgastvrij.nl. en
www.welkominweesp.nl
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Door: Herman Stuijver

Het Boothuys mooie plek aan Spiegelplas
NEDERHORST DEN BERG- Aan
de Spiegelplas is het goed toeven. Dat weet iedereen. Nu is
er ook een mooie plek waar je
ontspannen kunt eten en drinken aan het water. Bistro Het
Boothuys op het terrein van
jachthaven Spiegelzicht is ‘the
place to be’ de komende zomer.

gelhuys zit in een positieve ﬂow
die veel gasten aantrekt. Dat is
ook al het geval met het Boothuys dat nu ruim een maand
zijn deuren heeft geopend. Een
trendy bistro in zwartgrijze tinten, de zgn. metallic look, met
her en der een nautisch tintje
(barlampen aan touwen).

Eigenlijk hadden Eelco de Jong
en Emile Hagen van brasserie
Het Spiegelhuys al eerder hun
oog laten vallen op deze uitgelezen plek, maar hun aandacht
ging vooral naar het upgraden
van de zaak in het centrum
van het dorp. Daar zijn ze nu
inmiddels in geslaagd, het Spie-

“Het leuke is dat de inrichting
grotendeels door het team is
verricht, afgezien van het echte vakwerk. Zo konden we een
eigen invulling geven aan de
sfeer. Soms best pittig om ’s
avonds na het werk nog te gaan
schilderen, maar het heeft gewerkt” zegt een trotse Emile.

aannemersbedrijf

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

Die vertelt dat Jorien Coolen
de dagelijkse leiding heeft in dit
etablissement dat tussen april
en oktober open zal zijn. In de
winter kun je het reserveren
voor partijen en feesten. Binnen kunnen 38 à 40 personen
een keuze maken uit het menu
en buiten is er plaats voor 50
personen. Zittend op het terras
heb je uitzicht op de jachthaven
met daarachter het diepe water
van de Spiegelplas. Er komen
dus ook regelmatig gasten met
hun bootje aanmeren op een
van de steigers. Je kunt ook een
Boothuys-boot huren.
“We hebben twee eenvoudige
kaarten, maar wel gevarieerd
en wisselend gedurende een
bepaalde periode” vervolgt
Emile. “Een lunch – en een dinerkaart. We hebben bewust
voor andere gerechten gekozen
dan in het Spieghelhuys.” Op de
plankjes vind je een smakelijk
aanbod tegen redelijke prijzen,
garnalen, tonijn, een vispalet,
salade met Parmaham. Bij de
lunch kun je kiezen voor hetzelfde vispalet (€ 11,50) maar
ook een broodje ossenworst of
met gerookte kip. Bij desserts

als scroppino (citroensorbetijs, prosecco, wodka en een limoen) en citroentaart krijg je
bijna visioenen.
Hoewel veel publiek uit het
Spieghelhuys ook het Boothuys
frequenteert, signaleert Emile
ook nieuwe gasten. “Een iets
jonger publiek dat lekker komt
loungen, met een ruime keuze
aan drankjes. En met muziek
die aansluit bij de moderne
trends.” Al met al kun je stellen
dat Eelco en Emile het aardig
voor elkaar hebben als dé ho-

recamanagers van Nederhorst
den Berg, met in totaal zo’n 45
vrouwen en mannen in keuken
en bediening die hun gasten
met open armen ontvangen.
Het Boothuys is van woensdag
t/m zondag open vanaf 12.00
uur. Dammerweg 84; Jachthaven Spiegelzicht; 1394GR
Nederhorst den Berg; 0294240033.
Zie ook: www.het- boothuys.nl.
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Door: Karin van Hoorn

Nijlpaard op Loosdrecht
In december 2017 heeft de
eindredacteur van Weekblad
Wijdemeren, Herman Stuijver,
een interview met Helge Bonset gemaakt naar aanleiding
van zijn bundel korte verhalen:
‘Nijlpaard op Loosdrecht’.
Ik raakte geïntrigeerd door die
bizarre verhalen en zo reed ik
op een mooie voorjaarsmorgen, tussen sneeuwklokjes en
vroege narcissen door, langs de
Vecht, genietend van Mooi Holland. Mijn hoofd vol vragen als
‘waarom schrijf je, waaruit put
je inspiratie, waarom moeten
we je lezen’. Op naar de auteur
van ‘Nijlpaard op Loosdrecht’.
Helge Bonset doet open. We
komen langs zijn werkkamer.
Johanna Kessler, samensteller
van We Love Books, boekenliefhebbers in woord en beeld,
(later een interview met haar)
had ook hem wel voor zijn boekenkast kunnen fotograferen.
En zijn vrouw voor de hare.
“Wij houden allebei ontzettend
van lezen en schrijven. Mijn
vrouw is nooit zo gelukkig geweest als toen ze aan haar dissertatie mocht schrijven. Dat
vond ik weer wat minder, maar
artikelen schrijven, pamﬂetten, ﬁctie of non ﬁctie, ja, dat is
heerlijk om te doen. Nee, geen
romans. Ik wil snel to the point
kunnen komen.”
Een van mijn vragen was:
“Waarom schrijf je?” Hij heeft
erover nagedacht. Zegt: “Ja, ik
ervaar een zekere schrijfdrang.
Drang om te schrijven. Ik weet
ook niet waarom dat is. Ik heb
altijd geschreven, al vanaf mijn

elfde. Hoorspelen. Ik had een
eigen studiootje. Ik schreef het
hoorspel, samen met vriendjes
namen we dat dan op, we deden de stemmen, maakten bijpassende geluiden en lieten het
horen op klassenavonden. Het
waren altijd vreemde geschiedenissen”. Vreemde geschiedenissen zaten en zitten in zijn
DNA. Nijlpaard op Loosdrecht
is ook een bundel wonderlijke gebeurtenissen. Als veertienjarige middelbare scholier,
schreef hij in de schoolkrant
over twee mannen: de een de
slaaf van de ander. Beiden versteenden. Versteenden? Inderdaad. “Een krachteloos verhaal”,
zegt de zeventigplusser over
het werk van de puber. “Veel te
veel puntjes om het spannend
te maken. Want daardoor haal
je juist de spanning weg! Maar
dat weet ik nu!”
De Daad
Helge Bonset werd leraar Nederlands op middelbare scholen, later op de lerarenopleiding. Behandelde schrijvers
die op zijn school verboden
waren. “Een ellendige nietsnut”,
van Remco Campert. “Toen
heeft Het Nieuwe Lyceum mij
ontslagen, ze vonden dat een
pornograﬁsch werk”. Heeft veel
vakliteratuur geschreven. Wetenschappelijk werk. “Ik was
een kritisch leraar. “Nooit met
je rug naar de klas” was een
boek waarin ik het schoolsysteem van eind jaren zestig hekelde. Vond ik ook heerlijk om
te schrijven. Het maakt niet uit
wat je schrijft. Of je een wetenschappelijke studie schrijft, een

pamﬂet, een fantasieverhaal,
het gaat mij om de dáád van het
schrijven. Het componeren van
het verhaal. Het is spannend
als je ermee bezig bent. Bevredigend als het af is. Ik mag het
dan graag vasthouden, ernaar
kijken, en dan denken: “Dat
heb ik goed gedaan!” Schrijfdrang. Ja. Hij vindt alles wat
met schrijven, zinnen, woorden, volgorde van woorden te
maken heeft, leuk. Redigeren
ook. Teksten van anderen corrigeren: fantastisch.
Hoge eisen
Ik zit tegenover een schrijver.
Niet iemand die zijn geld verdient met schrijven, maar die
inkt door zijn aderen heeft
vloeien. Hoe vaak vloeit die
inkt?
Niet zo vaak. Een verhaal kost
veel tijd. “Ik schrijf ongeveer
twee verhalen per jaar”. Hij legt
uit: “Hooguit een half A-viertje
per avond. Een artikel kost me
veel minder moeite dan een
fantasieverhaal. Meestal heb ik
een begin en een eind in mijn
hoofd. Maar dan begint het
pas”. Hij ziet een verhaal als een
skelet. Het staat er als geraamte. Nu moet er nog vlees op, nu
moeten de woorden er nog iets
tastbaars van maken. En dat is
lastig. Helge Bonset stelt hoge
eisen aan zijn werk. “Ik kauw
echt op mijn tekst. Het moet
sober zijn. Niet bloemrijk. Ik
denk altijd aan Roald Dahl. En,
qua toon, aan Remco Campert.
Raymond Carver! Bij Maartje
Wortel en Kees ’t Hart heb ik
een workshop ‘Korte verhalen
schrijven’ gevolgd. Heel inspi-

rerend. Na die workshop had
ik ineens een boost aan inspiratie.” Daarna waren er eindelijk
voldoende verhalen voor een
bundel. De eerste bundel: ‘Nijlpaard op Loosdrecht’ De verhalen heeft hij in de afgelopen vijf
jaar geschreven en een aantal al
eerder elders gepubliceerd.
Hij schenkt nog een kop koﬃe
in. Gaat verder over de hoge
eisen. “Mijn korte verhalen mogen niet te expliciet zijn en zeker niet voorspelbaar! Je mag er
wel ontroerd door raken, maar
ze doen geen appél op het sentiment. Het moet raadselachtig
zijn, maar wel oplosbaar. Er
mag niet teveel beeldspraak in
staan. Het moet tragikomisch
zijn, mag ook wel provocerend.
Een lezer noemde mijn verhalen ‘lekker ontwrichtend’. Dat
vind ik een compliment. Het
moet spannend zijn. Absurd,
maar wel te begrijpen. En, alles
moet kloppen, dus ik doe ook

research. Ik kijk of de omgeving
waarin het verhaal zich afspeelt,
voldoende geloofwaardig is.”
Geen wonder dat hij zijn verhalen, voor hij ze publiceert, eerst
laat lezen door een kring van
‘kritische lezers’. “Mijn vrouw,
mijn kinderen, mijn vrienden.
Als ik iets moet veranderen
waardoor zij het verhaal beter
begrijpen, dan verander ik dat.
De ﬁnishing touch is altijd in
handen van mijn vriend Anton
Oskamp. Als hij het duidelijk
en goed geschreven vindt, is
het klaar.” Schrijven is één ding,
uitgeven een tweede, gelezen
worden is een derde. “Ik wil intrigeren. Dat is het. Intrigeren!
En, zoals mijn vrouw altijd zegt:
aandacht! Erkenning is natuurlijk altijd leuk”.

theker ziet er strak en gastvrij
uit. Alles in metallic design in
grijs/zwarte kleuren en aan de
wand een sfeervol doek met
een fraaie zuidoost Aziatische
look. Er staan een paar tafeltjes waar je kunt dineren, met
een sake en een goed gevuld
bord met Japanse hapjes. Doch
de hoofdzaak ligt op afhalen

en bezorgen van dinsdag tot
zondag tussen 15.00 en 21.00
uur. U kunt bellen: 035- 533
78 20 of komen afhalen op de
Frans Halslaan 11; 1231 BA te
Loosdrecht. Het handigst is te
bestellen op de website: www.
tokyoloosdrecht.nl

Nijlpaard op Loosdrecht –
Helge Bonset; ISBN 978-94920202-23-09; Uitgeverij:
www.nieuwedruk.nl

10% korting op bezorgen en afhalen

Voor goede sushi’s naar Tokyo
Sinds anderhalve maand is
Loosdrecht een Japans restaurant rijker. Het echtpaar Yaman
Wang en Yun Liu heeft zijn vleugels uitgespreid: na restaurant
Tokyo in Hilversum is er nu een
Japans restaurant Tokyo Sushi
Bar aan de Frans Halslaan.
“Wij hebben sinds 15 jaar een
goedlopend restaurant aan
de Havenstraat in Hilversum.
Daar doen we geen bezorging. Ik hoorde van veel klanten dat er behoefte is aan een
goede Japanse maaltijden in
Loosdrecht en omgeving, dus
hebben we hier een take away
geopend” opent Yaman Wang.
Zij en haar man zijn afkomstig
uit China, maar ze hebben zich

nu geheel gefocust op de Japanse keuken. “Ik denk dat de
Japanse keuken moderner is en
hipper” vult haar man Yun aan.
Hij is een ervaren kok die het
Chinese menu verruilde voor
de lekkernijen uit het land van
de rijzende zon. Wie het menu
bekijkt, loopt het water in de
mond. Sushi’s die niet alleen
zalm omwikkelen, maar ook
inktvis, garnaal, makreel, tonijn, mossel, paling en de St.-Jacobsschelp. In diverse combinaties. Gevolgd door een schier
onafzienbare lijst met hosomaki, uramaki, sashimi en temaki.
Voor wie geen keus kan maken,
bestaat er de mogelijkheid om
een box te bestellen, met veel
variaties, van 7 tot 36 stuks. Er

is zelfs een Verrassingsbox voor
een groep. “Maar we doen ook
vleesgerechten. Daarin is de Japanse keuken zeer geraﬃneerd
met heerlijk gegrild vlees en
ook vis. Ik noem de beefrolletjes en de ossenhaas die zeer
smakelijk zijn, evenals de rest”
vervolgt de kok. “En niet te vergeten onze inktvisringen. Er is
zoveel” vertelt mevrouw Wang.
Korting
“Natuurlijk weten wij dat onze
producten van hoge kwaliteit
zijn” zegt Yun Liu “maar we willen dat meer mensen dat ervaren. Daarom geven wij bij deze
opening 10% korting op alles.”
De zaak aan de Frans Halslaan naast de nieuwe apo-
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Aanleveren tekst & advertenties
Kopij in Word (doc bestand) en foto’s als JPG bestand opsturen voor vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is de sluitingstijd: zondag 20.00
uur. Advertenties als (HR)PDF of EPS bestand voor maandag 10.00 uur.

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.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

Sport

ASV Petanque junitoernooi
ANKEVEEN- Afgelopen zaterdag werd het junitoernooi petanque gespeeld op de banen
van ASV, de opkomst was goed
te noemen.
Een zestal nieuwe gezichten uit
Huizen en twee ex-leden kwamen ook een partij mee gooien.
Er werden mooie partijen gespeeld, korte en lange, van meer
dan een uur. Daar tussendoor
werd er een hapje en drankje
genuttigd wat zeer in de smaak

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

viel. Na drie partijen boulen
kwam good old Piet van Leijen
als winnaar van de baan. Piet
speelde drie prachtige wedstrijden met als uitslag: drie gewonnen partijen en plussaldo van
32 punten. Tweede werd Ric
Degekamp met slechts 1 punt
minder nl. drie gewonnen partijen en een plussaldo van 31.
Kees van Schaik en Wim Bornhijm werden ex aequo derde,
met daar weer een punt achter.
Zoals met elke wedstrijd moet

Wijdemeren Beach,
ook voor scholen
KORTENHOEFAankomend
weekend organiseren ODIS
Volleybal, SV ’s-Graveland en
TV Westerveld wederom het
Wijdemeren Beach Event. Een
weekend lang tennissen, volleyballen en footvolleyen op
de ruim 300 kuub zand op het
parkeerterrein van de Fuik.

Drenth

Door: Ric Degekamp

De organisatie slaagt er ieder
jaar weer in dit evenement
groter en gezelliger te maken.
Ook de jeugd en de sociale factor worden daarbij niet
vergeten. Vrijdag overdag is
het zand daarom de gehele
dag voor de plaatselijke jeugd.
Vanaf de vroege ochtend krijgen de scholieren de kans om
onder schooltijd te proeven
aan de drie verschillende beach-sporten. ODIS, Westerveld
en ’s-Graveland zullen voor
ruim 240 scholieren clinics verzorgen van de diverse sporten.
Want: wie de jeugd heeft, heeft

horen, zien en genieten
Geef uw zintuigen de beleving die ze verdienen. Vaak betekent een bezoek
aan Briljant het begin van een nieuwe ervaring. Weer waarnemen wat uw
omgeving te bieden heeft met kleuren en geluiden die helder en vol zijn.
Daarom nemen we de tijd en plannen graag ruimte in onze agenda om uw
oren en ogen te testen. Altijd kosteloos, ook als uw huidige oplossing niet
bij ons is aangeschaft.

Meenthof 40, 1241 CZ Kortenhoef
T 035 65 60 548
www.oogzorg-briljant.nl

de toekomst.
De inschrijving voor alle beachsporten voor volwassenen
is inmiddels gesloten, maar
ook kijken onder het genot van
een hapje en een drankje op
het terras van Dirk’s Sportcafé
is een aanrader. Er hangt ieder
jaar een gezellige zomerse sfeer,
met relaxte zomermuziek en
verfrissende drankjes. De jeugd
kan zich voor zondag nog aanmelden voor het Panna Knock
Out voetbal. Dit toernooi start
zondag om 14.00 uur en duurt

er ook een als laatste eindigen
en dit was deze keer Elly Wilhelmus met drie verloren partijen en een negatief saldo van
37. Het was een zeer geslaagde
en gezellige dag. Ons volgende
toernooi is op zaterdag 21 juli.
Ook eens een keer komen boulen? Dat kan, iedere donderdagavond, aanvang 19.30 uur.
De ballen zijn er al, nu nog de
spelers! Van harte welkom.

tot 17.00 uur. Vanaf 13.30 uur
kunnen deelnemers zich ter
plekke inschrijven.
Programma
Vrijdag 22 juni van 8.45 tot
14.00 uur: Beachsporten voor
de basisscholieren; vrijdagmiddag 22 juni van 15.00 tot
17.00 uur: Beachtennis voor de
jeugd; vrijdagavond 22 juni van
17.00 tot 22.00 uur: Beachtennis voor volwassenen; zaterdag
23 juni van 10.00 tot 17.00 uur:
Beachvolleybal voor volwassenen; zondag 24 juni van 12.00
tot 17.00 uur: Footvolley voor
volwassenen; zondag 24 juni
van 14.00 tot 17.00 uur: Panna
Knock out voor de jeugd.
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Door: Sil Smit

Dingeman Goossen verrast in Milano-San Remo
NEDERHORST DEN BERG- Negen maanden trainen gingen
eraan vooraf. Er moest een
nieuwe ﬁets komen, want we
rijden Milano-San Remo. We
hebben een startnummer om
vooraan te starten en doen uiteraard niet mee voor spek en
bonen. We zijn er klaar voor.
We, dat zijn: Mariëtte Gambirasio, Maarten Haverkamp, Eric
Brouwer, Dingeman Goossen,
Rob Geels en Sil Smit. Waarvan de laatste drie genoemde in
het eerste startvak starten met
Goossen als kopman.
Zaterdagochtend landen we op
Milaan, halen ons startnummer op en maken ons gereed
voor een rondje warming up.
Eenmaal op de ﬁets gaat het
vreselijk mis. Smit crasht hard
op het slechte Italiaanse asfalt.
Hierdoor lijkt alles voor niets
te zijn geweest. De avond staat
in teken van rusten, verzorgen

en mentaal de knop weer proberen om te zetten. Zondagochtend, de start is 07.00 uur
naast het hotel, er wordt gelukkig gestart met het complete
team en de focus is daar (ook
bij Smit). De eerste 150-160 km
is zo goed als vlak en er wordt
dan ook van quitte af aan hard
gereden.
Na 180 km zitten Goossen en
Smit nog in de kopgroep. Ze
hebben contact en Goossen
geeft aan: “Het lijkt net alsof ik
net op de ﬁets zit.” Er wordt niet
echt meer gereden in het peloton, totdat er wordt aangevallen
door een van de plaatselijke Italiaanse ploegen.
Eén Italiaanse renner sprint
uit het peloton. Goossen: “Als
ze mij zo laten rijden, zien ze
me pas terug als ik aan het bier
zit, in San Remo.” Er wordt gedemarreerd uit het peloton op
100 km van de ﬁnish. Het is

Goossen! Niemand heeft antwoord en Goossen verdwijnt
langzaam uit het zicht van het
peloton. Smit rijdt op kop van
het peloton, houdt zijn benen
stil, stoort zoveel hij kan zodat
Goossen zijn voorsprong zoveel mogelijk kan uitbreiden.
Op een gegeven moment krijgen Goossen en Smit van een
motard door dat het verschil
meer is dan 3 minuten.
Er ontsnappen nog twee renners uit het peloton, de vier
ontsnapte renners, inclusief
Goossen, komen bij elkaar. Ze
rijden constant 40-42 km/u en
de voorsprong wordt verder
uitgebreid. De laatste twee beklimmingen (Cipressa en Poggio) worden beklommen alsof
het niets is. Goossen houdt
met zijn geweldig grote inhoud
stand en rijdt naar een 4e plek
in Granfondo Milano-San
Remo!

Ook Mariëtte, Eric en Maarten
hebben de volle 295 km volbracht wat sowieso al een unieke prestatie is.
Om dit resultaat überhaupt te
behalen hebben we onderweg
veel hulp gehad. Daarom gaan
alle credits uit naar Marco
Gambirasio en de hele crew van
het Anthurium Bike en Holiday
hotel te Santo Stefano al Mare.

Voetballen in ’s-Graveland

Ondanks einde competitie toch voetbal
Na de enerverende laatste
wedstrijd van vorige week zondag van het eerste elftal waarin
een plaats in de 4e klasse werd
veiliggesteld, zijn alle oﬃciële
wedstrijden van het seizoen
2017-2018 gespeeld.
Wat rest zijn nog trainingen
en voor een enkel team, zelfs
nog een toernooi. En of het
een voetballoze zomerstop zal
worden, is ook nog maar de
vraag:

Toch voetbal
Elke dinsdag wordt gestreden
om de SVS Zomercup. Aanvang is 20.00 uur en alle senioren en de O19-spelers (m/v)
kunnen hier aan meedoen. Er
is ook een SVS Cup 35+. Na
vier speelronden leidt Jelmer
Lemmers het klassement van
die SVS Cup 35+. Of hij die
leidende positie kan behouden
zal blijken op zaterdag 30 juni
als de laatste speelronde wordt
gespeeld, voordat het eerste

Klimmen voor MS
Op zondag 10 juni
klommen velen de
Mont Ventoux op
om geld in te zamelen voor het zoeken
naar
medicijnen
tegen de ziekte MS.
Ook Mirjam de
Groot en Simone
van der Vlugt uit
Nederhorst
den
Berg. Zoals bekend
heeft Simone zelf al
vele jaren MS. Toch
is het haar met haar
vriendin Mirjam
gelukt om de 1900
hoge berg ruim
binnen 6 uren te
beklimmen. Velen
uit het dorp waren
sponsors. Proﬁciat
meiden!

seizoen SVS Cup 35+ met een
barbecue afgesloten wordt.
En verder
Tijdens het Beachevenement
Wijdemeren is het zondag
24 juni de beurt aan de voetballers die op het met 300m3
zand bedekte parkeerterrein
van Sporthal de Fuik footvolley spelen.
De afgelopen weken zijn de
eerste clips van SVS TV gemaakt. Van de toernooien en
de nacompetitie zijn mooie
en veel bekeken ﬁlmpjes gemaakt. Nu is dat nog door volwassenen gedaan, maar na de

zomerstop willen we de clips
laten maken door een jeugdredactie. Jeugdleden kunnen
zich daarvoor aanmelden en
tijdens drie informatieavonden krijgen zij tips van professionals om langzamerhand
journalist, vlogger, podcaster
voor de club te worden en kun
zij nieuws ontdekken, in beeld
brengen, monteren en editen.
Volg ons
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de vereniging
en volg ons via Twitter, Facebook, Instagram of onze site
www.svsgraveland.nl

Zomer Sport Festival
Zondag 1 juli vindt de feestelijke afsluiting van het sportseizoen voor jong en oud plaats,
het Zomer Sport Festival. Voetbalvereniging SV Loosdrecht
en Marjolein’s Dance Studio uit
Hilversum hebben de handen
ineen geslagen en organiseren
het festival, waarbij iedereen
welkom is.
Met voetbal en dans komen
twee sportieve werelden samen
en de dag wordt aangekleed met
spetterende muziek van DJ Seven en een professionele dance
act en ’s avonds afgesloten met
een barbecue en een kinderdisco. Naast de huldiging van de

kampioenen van het jaar wordt
er een mixed voetbaltoernooi
gespeeld door jong & oud en is
er de mogelijkheid om deel te
nemen aan een dansworkshop
hiphop. Iedereen uit Loosdrecht en omstreken kan meedoen. Het festival begint om
14:00 bij SV Loosdrecht aan de
Rading 194 en duurt tot 19:00.
Schrijf je voor maandag 25 juni
in met de hele familie, je buren
en vrienden op zomersportfestival@gmail.com. Vermeld duidelijk naam, leeftijd, deelname
voetbaltoernooi en/of dance
workshop en wel of niet mee
eten van de barbecue.

Ankeveense Viskampioenschappen
De spanningen lopen op in
het doorgaans vredige Ankeveen. Want op zondag 15
juli zullen tientallen jonge
en oude vissers de strijd aangaan wie er zich Ankeveens
Viskampioen mag noemen.
Zet je wekker op 5 uur, dan
ben je vast op tijd om een
hengeltje uit te werpen. Het
is een open kampioenschap,
dus eenieder mag zich aanmelden bij Stefan van Houten van Het Wapen van Ankeveen. Of mail naar: info@
wapenvanankeveen.nl
Nieuws Club
4711
Uitslag + stand
lente-toernooi
biljarten
Maandag
11
juni: B. Worp – W. Clements
0-2, Mw. D. Giavarra – M.
Zieleman 2-0, J. van Greuningen – J. Vrijburg 2-0
Stand aan kop: W. Clements
10-33, M. Zieleman 10-31,
Mw. D. Giavarra 10-30
Zaterdag 17 juni: W. Clements en M. Zieleman 28
pt., Mw. D. Giavarra en J. van
Wijnene 18 pt., C. Jacobs en
M. Verlaan 14 pt., A. de Graaf
en J. van Greuningen 12 pt.
Stand aan kop: W. Clements
7-78 (kampioen), M. v.d. Velden 7-74, Mw. T. Bos 7-70
Programma
Zaterdag 24 juni 16.00 uur:
1e ronde zomertoernooi biljarten, maandag 26 juni 19.30
uur: 1e ronde zomertoernooi
biljarten
Openingstijden
Vrijdag en zaterdag van
15.00 tot 20.30 uur (ook voor
niet-leden)
Contactgegevens
Adres: Overmeerseweg 5a te
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58
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Door: Herman Stuijver

Bergse helden domineren Sprinttriathlon
NEDERHORST DEN BERG- Natuurlijk waren de ereplaatsen
van de Weesper tweeling Daan
en Tim Jacobs die als eerste en
tweede binnen 55 minuten de
ﬁnish van de Sprinttriathlon
passeerden prestaties van formaat, maar de waardering voor
de drie Bergse helden was ongekend.
Rick Smits, Gijs Bergman en
Tim Kuiper kwamen als 4e,
5e en 6e uitgeteld over eindstreep. Volkomen leeg, maar
binnen een halve minuut van
elkaar en op enkele seconden
van het volle uur. Rick Smits
kwam als laatste van dit drietal
uit de Spiegelplas na 500 meter
zwemmen. Bij de 20 km. ﬁetsen
leken de kaarten geschud toen
de ervaren Ricardo Scholten de
20 km. over de Dammerweg
in recordtijd afrondde. Hij had
zeker een halve minuut voorsprong op z’n belagers. Maar
al na één rondje lopen bleek
dat Scholten zijn energie kwijt
was, Daan en Tim Jacobs waren
hem gepasseerd en liepen gezamenlijk de tweede ronde van
de 5 km. Bij de ﬁnish lag Daan
na 54.07 minuten ruimschoots
voor op z’n broer Tim. Ricar-

do hield nog wel dapper stand
voor de bronzen plak. Die hij
uit handen van Mark Smits van
hoofdsponsor A&S Financieel
Adviseurs ontving.
Drama
Drama dus bij de strijd tussen
de drie jonge Bergers. Winnaar
Rick Smits was kapot. Niet te
ver gegaan? “Als je wint ga je
nooit te ver” was het stoere antwoord van Rick. Die alles op
alles zette om Gijs Bergman op
de laatste kilometer voorbij te
gaan. Gijs had een verklaring:
“Ik zat tijdens het ﬁetsen steeds
in mijn eentje, in de wind, ik
hing er een beetje tussen. Toen
heb ik me geforceerd, denk ik.
Toen Rick me naderde, had ik
geen extra kracht om aan te
haken.” Tim Kuiper, doorgaans
niet verlegen om een commentaar, was minutenlang uitgeteld.
Puur op mentaliteit had hij
deze 6e plek eruit gesleept.
Voor Gijs Bergman hoefde het
even niet meer. “Weet je, het
houdt me zo bezig. Iedereen
houdt je in de gaten. Die onderlinge competitie tussen ons
wordt zo aangewakkerd. Ik heb
er een week lang buikpijn van.
Dat hoeft voor mij niet meer.”

Wijdemeren in Beeld

individueel succes. Dus ook
Theus Klaasenbos (59) verdient
respect als hij binnen 2 uur de
ﬁnish passeert.
Tot slot verdient de organisatie
van de Bergse Runners Club
een compliment voor het vlotte
verloop. De speakers, de verkeersregelaars, de EHBO uit
’s-Graveland, de begeleiders en
de velen achter de schermen, ze
zorgden voor een veilige wedstrijd in een competitieve doch
gemoedelijke sfeer.

Kort nieuws
Bij de vrouwen eindigde Deborah Schouten op de eerste plek,
net iets voorbij het uur, gevolgd
door Robin Dreyling op 3 minuten. Voor Raimon Knip, vaak
aangeduid als veteraan, moet je
respect hebben als je op de 12e
plek binnenkomt als 48-jarige.
Meer
Maar er was meer. Deze Zomerspektakelloop onderscheidt
zich ook door het grote aantal
lokale lopers. Er waren er vele.
Zoals Maarten Haverkamp die
debuteerde als 007 op de 105e
plek (van 127), maar ook Marinde van den Broek en Edwin

Winnaar Daan Jacobs
Keizer toonden zich ware triatleten evenals de Kortenhoevers
Saskia Luijer en Miep Steenvoorden en Ankevener Ruud
Kaitjily. Om maar een greep te
doen uit de ruim 280 individuele mannen en vrouwen die
in de uitslagen voorkomen. Er
deden ook teams mee die de
pijn verdelen, iemand zwemt,
de tweede ﬁetst en de laatste
rent. Met motiverende namen
als Snerpende Hertjes, Sjardoneetjes en Gewoon Leuk. Het
gaat erom dat je voor jezelf
een prestatie neerzet, dat is een

Op de Bergse Jaarmarkt was er een Fietstrial met gevaarlijke
kunsten. Ook de kinderen mochten meedoen
(foto: Ton Keizer).

Leren bridgen? In september
start op maandagavond een beginnerscursus in de Bergplaats,
Ned. den Berg, met gekwaliﬁceerde docent van de Bridgebond. Inl. 0620514045.
Zingen? Dat kan bij het Gemengd Koor Wijdemeren. Zij
repeteren elke woensdagavond
van 8-10 uur in de Bergplaats,
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U
bent van harte welkom!
Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-17 uur: Repaircafé Wijdemeren. In de Brasserie van
Veenstaete te K’hoef. Weggooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl
of
bel: Marjolijn Bezemer: 0648545227.
Verzorgingshuis Amaris De
Kuijer heeft een uitgebreid aanbod activiteiten en voorzieningen, waar u ook als wijkbewoner gebruik van kunt maken.
Denkt u bv. aan de thuiszorg
van Amaris of onze maaltijdenservice. Meer info: www.amaris.nl/dekuijer of 085-0214040.
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