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Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht
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Genieten op ‘t zand bij
Wijdemeren Beach Event
KORTENHOEF- Een onvervalst Kortenhoefs zandstrand was afgelopen weekend het decor van het Wijdemeren Beach Event. Met
300 kuub zand, een paar netten en ballen organiseerden ODIS Volleybal, SV ’s-Graveland en TV Westerveld een zomers volleybal-,
footvolley- en tennistoernooi bij sporthal De Fuik.
Door: Saskia Luijer en
Herman Stuijver
Zeven jaar geleden vonden de
volleybal- en voetbalvereniging elkaar bij het opzetten
van dit sportieve evenement.
De grootste kostenpost schuilt
immers in het aan- en afvoeren van zand en door dit samen delen werd ‘t een haalbare
kaart. Vier jaar later sloot ook
de tennisclub aan, wat het Beach Event nog groter en gezelliger maakte. Omdat het zand
er toch lag, werd vorig jaar geopperd om daarnaast ‘iets met
de scholen te gaan doen’. Bij
wijze van proef kregen leerlin-

gen van de St. Antoniusschool
toen hun gymnastiekles op
de zandvlakte. Dat beviel zo
goed dat dit jaar alle kinderen
uit groep 5 t/m 8 van de Kortenhoefse basisscholen waren
uitgenodigd om op vrijdag
te komen beachsporten. De
Curtevenneschool was helaas
verhinderd i.v.m. hun jaarlijkse zomerfeest, maar de Regenboog en Antonius waren wel
van de partij. Met veel enthousiasme.
Korte clinics
Ruim 240 scholieren konden
onder schooltijd lekker buiten
bewegen en kennis maken met

de drie verschillende sporten.
Een aantal leden van ODIS,
SVS en Westerveld verzorgde
de clinics, ondersteund door
vrijwilligers van het Rabobank
Marktteam. Elke schoolklas
was een uur op het zandstrand
te vinden, waar ze om de 20
minuten van veld rouleerden. Zo kwamen alle sporten
voorbij. De jeugd vond het
fantastisch, maar daar had de
organisatie geen moment aan
getwijfeld.
“Het zand is nog niet gestort,
of ze komen er al als wespen
op af. Heerlijk!” meldde Koen
Janmaat. Waarbij Sander de
Leeuw aanvulde: “Iedereen
wil toch zo’n zandbak voor de
deur.” Een stille wens is nog
om het zand langer te laten
liggen, tot het einde van de zomervakantie. Janmaat: “Al zou
het maar op de helft van het

parkeerterrein zijn. Maar dat is
nog een vergunningsdingetje.”

De Ideale Schoonzonen
vochten voor de winst.

Toernooien
Op vrijdag sloegen de tennissers de balletjes over het net.
Bij de jeugd tot 13 jaar in vijf
poules waren dit de winnaars:
Vogelsquad; Sem en Julie;
Dreamteam; BasFab en Fortnitenoob. ’s Avonds was het
gezellig voor de oudere jeugd
en de senioren. Hier wonnen
de volgende tweetallen: ‘Nick
is jarig, oh wat zijn we blij’;
Hark; Strijders; Zandhappers
en M&M.

liezerspoule van ‘Team Kwakje’. De winnaar der winnaars
werd Sunﬂower dat de Desperados versloeg. Een gelijknamig drankje werd overigens
ruimschoots genuttigd op en
rond het zand. De Footvolleyers begonnen midden op
de zondag met 20 teams, voor
driekwart met voetballers van
SV ‘s- Graveland. De ﬁnale tussen de Ideale Schoonzonen en
Mbassas, de winnaar van 2017,
was uitermate spannend. Een
mooie strijd tussen een team
grotendeels bestaande uit eerste elftalspelers en een clubje
junioren van 16-17 jaar. De
jonkies wonnen in drie sets.
Het begint erop te lijken dat
het Beach Event een leuke traditie gaat worden.

Op zaterdag werd er onder zomerse omstandigheden gevolleybald. ’s Ochtends een mooie
mix van 35 teams, ’s middags
waren er winnaars- en verliezerspoules. Na een lange dag
won een ‘Beetje Brak’ de ver-
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff, 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 Nederhorst/Ankeveen
035 - 6563001
Klusjesteam Loosdrecht/Kortenhoef
035 - 6834493
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 - 252928
06 - 11238777

◗ H. Antonius
Zo. 1 juli: 09.30 uur: w&cv;
W. Balk; W.v.liturgie.
◗ St. Martinus
Vr. 29 juni: 9.30 uur: w&cv;
W. Balk.
Za. 30 juni: 19.00 uur: w&cv;
W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart
Zo. 1 juli: 09.30 uur: euch;
J. Dresmé; samenzang.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 1 juli: 10.00 uur:
Drs. Jacobine Geel.
◗ De Graankorrel
Zo. 1 juli: 10.00 uur:
Drs. E. Aarsen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 1 juli: 10.00 uur:
Ds. S. Jumelet.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 1 juli: 09.30 uur:
Prop G. Vierdewind, Putten
◗ Oec. Streekgemeente
Zo. 1 juli: Geen opgave
ontvangen.

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 1 juli: 10.00 uur:
Br. P. Stolk.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 1 juli: 10.00 uur:
Ds. E. J. Henpenius.

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

Activiteiten agenda
WANNEER
za. 30 juni
za. 30 juni
za. 30 juni
di. 03 juli
wo. 04 juli
vr. 06 juli
za. 07 juli
za. 07 juli
zo. 08 juli
zo. 08 juli
za. 14 juli
zo. 15 juli
20,21,22 juli
za. 21 juli

TIJD
11.00 u.
12.00 u.
13.30 u.
20.00 u.
20.00 u.
19.30 u.
11.00 u.
12.00 u.
10.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
06.00 u.
11.00 u.
11.00 u.

WAT
Kennismaking jeugdmusicalgroep
Kerken Nederhorst den Berg open
Open Middag Hist. Kring (tot 16 u.)
Gecomb. Comm. Maatsch./ Bestuur
Commissie Ruimte en Economie
Zomeravond invitatie tennistoernooi
Place du Tertre, kunstmarkt
Kerken Nederhorst den Berg open
Kerkdienst voor groep 8
High Tea voor goed doel
Kerken Nederhorst den Berg open
Open Ankeveense Viskampioenschap
Wonderfeel, muziekfestival
ASV Petanque toernooi

WAAR
Spotlight, Meidoornln. 21A
Willibrord- en OLV- kerk
Kerklaan 89, Kortenhoef
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
ARTV tenniscomplex, A’veen
86A, Kortenhoef
Willibrord- en OLV- kerk
Willibrordkerk, NdB.
Bergplaats, NdB.
Willibrord- en OLV- kerk
Terrein IJsclub Ankeveen
Landgoed Schaep en Burgh
Sportcomplex ASV
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Gooi en Vechtstreek op weg
naar Rookvrije Generatie
REGIO – Als allereerste regio in
Nederland gaat Gooi en Vechtstreek op weg naar een Rookvrije Generatie. Hiervoor ondertekenden donderdag 21 juni
ruim 30 partijen een convenant.
Wie herinnert zich niet de
verjaardagsfeestjes van vroeger, waarbij sigaretten op tafel
stonden als attentie voor de
gasten. Een vertrouwd beeld
dat echter steeds minder vanzelfsprekend werd toen meer
en meer naar voren kwam hoe
schadelijk (mee)roken is voor
de gezondheid. Maar ondanks
alle waarschuwingen en ontmoedigingsacties sterven er elk
jaar toch nog 20.000 mensen in
Nederland aan de gevolgen van

roken. Dat moet anders, vindt
men in onze regio. Daar moeten
we met z’n allen wat aan doen.
Rookvrij opgroeien
Want ook in de Gooi en Vechtstreek beginnen jaarlijks meer
dan 500 jongeren met roken. Als
kinderen niet gaan roken, leven
ze gemiddeld 10 jaar langer dan
leeftijdsgenootjes die dat wel
doen. Reden genoeg voor alle
gemeenten en hun samenwerkingspartners om te streven
naar een Rookvrije Generatie.
Een generatie die de kans krijgt
om rookvrij op te groeien, door
alle plekken waar zij vaak komen rookvrij te maken. Denk
daarbij aan speeltuinen, schoolpleinen,
sportverenigingen,

zorginstellingen en openbare
ruimten. Daarmee worden kinderen minder blootgesteld aan
meeroken en komen ze ook
minder snel in de verleiding om
hier zelf mee te starten.
Uniek in Nederland
Om zich hiervoor in te spannen,
ondertekenden op 21 juni ruim
30 partijen het convenant ‘Op
weg naar een rookvrije generatie in Gooi en Vechtstreek’. Alle
gemeenten, ziekenhuis Tergooi,
huisartsenvereniging Gho-go,
Versa Welzijn, Jeugd en Gezin,
18 middelbare scholen, een
ﬂink aantal basisscholen, twee
grote kinderopvang organisaties, Jellinek, Team Sportservice
’t Gooi, de KNVB, GGD en het

Rechtszaak woensdag 4 juli

Roelof Pos wil ‘ontvankelijk’
worden in strijd tegen plasdras
NEDERHORST DEN BERG- Op
woensdag 4 juli reist Roelof Pos
met een groot gezelschap naar
de rechtbank in Utrecht. Hij
hoopt dat de rechter hem ‘ontvankelijk’ zal verklaren.
Door: Herman Stuijver
“Wanneer ik ontvankelijk word
verklaard, dan heb ik de wind
in de zeilen omdat er ook veel
over de insecten en bijen gesproken wordt die steeds minder bloemrijk grasland tot hun
beschikking hebben.” Roelof
Pos heeft grote bezwaren tegen
de peilverhoging die Natuurmonumenten heeft gepleegd
in het poldergebied ‘de Put’ van
7 ha. aan de overkant van Fort
Kijkuit. Het wordt nu plasdras
met een laagje water. Volgens
Pos betekent dit het deﬁnitieve
einde van een stuk bloemrijk
weidegebied. “Het wordt een
grote wildernis, met riet en
opgeschoten wilgenhout. Geen

habitat meer voor de weidevogels. Je ziet ze niet meer, de
tureluur, leeuwerik of grutto.
Af en toe zie ik nog een enkele
kievit.”
Niet ontvankelijk
Toen Wijdemeren voornemens
was om Natuurmonumenten
een vergunning te geven voor
de plasdras, heeft hij zijn bezwaren op papier gezet. Bij de
hoorzitting bij de beroepscommissie op 10 juli 2017 bleek dat
Pos ‘niet ontvankelijk’ was, om-

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten
Collecteren tegen spierziekten = 600 spieren + 2 uurtjes tijd. Van
9 tot en met 15 september is de jaarlijkse collecte van het Prinses
Beatrix Spierfonds. In deze week zetten vrijwilligers door heel
Nederland zich in voor de strijd tegen spierziekten. Het Prinses Beatrix Spierfonds krijgt geen overheidssteun en is volledig
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Samen maken we wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten mogelijk. Het fonds
zoekt hiervoor nog enthousiaste collectanten. Geïnteresseerde
vrijwilligers kunnen zich aanmelden via 070 – 3607 607 of collecte@spierfonds.nl. Of kijk op: www.prinsesbeatrixspierfonds.
nl/wordcollectant

Foto: NH Nieuws
dat hij niet optrad namens een
groepering en bovendien te ver
van de plek woonde. Derhalve
kon hij geen belanghebbende zijn, dat heet juridisch ‘niet
ontvankelijk’. Daarom heeft hij
zaak aangekaart bij de Rechtbank Midden- Nederland.
De natuurliefhebber zit dus
verstrikt in een juridisch getouwtrek tegen een machtige
organisatie en de lokale overheid. De oproep van Pos in dit
blad heeft ervoor gezorgd dat
veel mensen hem willen steunen. Ze gaan met Roelof mee
naar de rechtszaal in Utrecht.
De groep verzamelt op woensdag 4 juli om 09.15 uur op station Hollandsche Rading. Een
retourkaartje kost 6,--. De trein
vertrekt om 09.36 uur en doet
er 13 minuten over om op station Utrecht Centraal te komen.
Dan is het nog 5 minuten lopen
naar de Rechtbank. Iedereen is
welkom.

Verloskundig Samenwerkingsverband (met kraamzorg, verloskundigen en gynaecologen).
Met al deze partners sloot de
gehele regio zich aan bij de Al-

Wethouder Rosalie van Rijn tekent
namens Wijdemeren
liantie Nederland Rookvrij. Een
unieke situatie in Nederland.

Unanieme raad
WIJDEMEREN- Behalve over
de bestuurlijke toekomst van de
vijf dorpen stemde de raad bij
alle andere besluiten unaniem
vóór.
Door: Herman Stuijver
• De Jaarstukken 2017 verdienden volgens CDA ‘er Jan-Willem waardering. Zijn complimenten gingen dus naar het
vorige college dat hiervoor
verantwoordelijk was. Er was
een positief saldo van 1,9 miljoen, waarvan € 728.000 wordt
overgeheveld naar de algemene reserve. Want 1,2 miljoen is
doorgesluisd naar de middelen
voor 2018. De reservepot is met
11% gestegen naar 8,3 miljoen.
Nienhuis wist ook te melden
dat de Wijdemeerse schulden
waren geslonken naar 19 miljoen.
• Voor Ria Hennis van Dorpsbelangen was de stand van de
reservepot een van de redenen
om een amendement in te dienen om 35.000 euro te bestemmen voor het fonds ‘recreatie
en toerisme’. Dat potje is namelijk leeg in 2018. En de groenblauwe parel van midden Nederland wil zich toch proﬁleren
als recreatiegemeente. Wethouder Jan Klink stemde in met het
initiatief mits de reserve niet
wordt gebruikt als grabbelton.
Maar alleen voor serieuze verzoeken met een meerjarig plan,
gesteund door coﬁnanciering.
Iedereen steunde haar voorstel.
• Ook de Voorjaarsrapportage 2018 kreeg de unanieme
stemmen van de 19 raadsleden.
Al had Olivier Goetheer van
De Lokale Partij zich verdiept
in een bepaald detail waaruit
bleek Wijdemeren eﬃciënter
zou kunnen samenwerken met
het netwerksysteem. Hij con-

stateerde dat Skype for Business niet goed functioneerde.
Niemand kon zijn betoog volgen en wethouder Klink gaf
ruiterlijk toe dat hij niet verantwoord kon antwoorden.
• PvdA/GroenLinks- woordvoerder Sandra van Rijkom was
bang dat bepaalde vacatures
bewust niet werden ingevuld,
zodat uit dat niet benutte geld
de inhuur van externe krachten kon worden bekostigd. Die
post had namelijk een forse
overschrijding. Burgemeester
Ossel, verantwoordelijk voor
personeelsbeleid, bezwoer dat
het niet het geval was. “Het is
een kwetsbare balans qua vacatures” erkende hij, maar van
bewust banen open laten staan,
was geen sprake.
• CDA- leider Jan Verbruggen was diep teleurgesteld dat
zijn motie over een Prijsvraag
Duurzaamheid niet juichend
werd ontvangen. Hij wilde een
prijs van € 7500,- instellen voor
een goed idee voor een duurzaam project dat buurten, verenigingen of andere groeperingen zouden bedenken. Een van
de doelen was om inwoners actief te laten meedenken over dit
belangrijke thema voor de toekomst. Hij werd afgeserveerd
door wethouder Boermans en
raadsleden die het een ‘sympathiek voorstel’ vonden, maar
meenden dat B&W eerst maar
eens een degelijk duurzaamheidsbeleid moeten opzetten.
• Bijzonder was dat burgemeester Freek Ossel aan het begin
van de vergadering de PvdA/
GroenLinkse fractie-assistent
Rijk van Beek feliciteerde met
het behalen van z’n Vwo-diploma. Je kunt niet jong genoeg
beginnen aan de politiek.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
De Triboulet: voor al uw gouden en zilveren sieraden. Geopend van wo t/m za van 11.0016.30 uur. Middenweg 94 Ned.
den Berg. Tel. 0294-252375
Tandprothetische
praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties klaar terwijl u wacht (ind.
mogelijk). E. du Perronstraat 38,
1382 SZ Weesp. Tel. 0294-418722
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
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.
GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
INFO 0653319921

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

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waardebepaling ???
035 - 656 0235
Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096
AB FAAS VERHUIZINGENVerhuizen, opslag, en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.
RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl
Te koop prachtige Visboot
With 300 lengte 3,6 m en
Atlas trailer + res. wiel
€ 1550. Info 035 6931600
Vanaf heden kunt u voor een
behandeling van MV Hairstyling
ook terecht bij Enerki Spa
Vreelandseweg 37A
Ned. den Berg
Informatie: 06-51140404

Que Chula
Wij zijn op zoek naar leuke spontane dames
met verstand en passie voor
fashion en accessoires.
Werken in een leuk team, en een gezellige
winkel, die binnenkort zijn deuren zal
openen in Kortenhoef.
Regelmatig wisselende collecties, waardoor
het steeds weer een plezier is om onze mooie
collecties te laten zien.
Bent U geinteresseerd stuur dan een mail met
uw c.v. voorzien van foto naar
angeles@que-chula.com

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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

Op woensdag + donderdag
bindt Diana een mooi veldboeket voor € 9,50. Sperwershof,
Noordereinde 52, ’s-Graveland
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Veilig in Jezus’ armen
Veilig aan Jezus’ hart
Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend,
is rustig ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder, oma
en overgrootmoeder

Geertruida Hendrika Jacoba
Oudshoorn – van Doorn

Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
Te koop; KAJUITZEILBOOT
Happy Sailer incl.trailer
€ 1250,00- VAARKLAAR
Tel; 0294 -254657
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa: do. 28 juni Film, za. 30 juni
Weesp Gastvrij, zo. 1 juli Film, do.
5 juli Film. Info: www.wesopa.nl

weduwe van Gert Oudshoorn
Ankeveen,
25 november 1927



Hilversum,
23 juni 2018

Maarten (in herinnering) en Annemieke
Raymond en Jeannette, Stan, Bram
 ơ
Arie en Gonnie
Michel en Karin, Anne, Lotte, Rosa
Nicole en Dennis, Maud, Cas
Rijna en Alfred
Ricardo
Bianca en Mick

Correspondentieadres:
Emmaweg 8,1241 LE Kortenhoef
Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 28 juni van
19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van de Gooische Uitvaartverzorging Den Hull, Utrechtseweg 11 te Hilversum.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag
29 juni om 11.00 uur in de Nederlands Gereformeerde Kerk,
Oud-Loosdrechtsedijk 124 te Loosdrecht.
Aansluitend zal de begrafenis omstreeks 12.30 uur plaatsvinden
op de algemene begraafplaats Berestein, Beresteinseweg 33 te
’s-Graveland.

Leren bridgen? In september
start op maandagavond een beginnerscursus in de Bergplaats,
Ned. den Berg, met gekwaliﬁceerde docent van de Bridgebond. Inl. 0620514045.

Programma GooiTV

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 27 juni zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- De WereldBBQ met Andreas van der Schaaf. In Derde Termijn: Ruud
Bochardt praat over de gemeentelijke herindelingen met Lars Voskuil
van de PvdA (Provinciale Staten) en Alette Zandbergen (De Lokale Partij) in Wijdemeren. RegioHub gaat dit maal over de rookvrije generatie.
Herman Stuijver is in Gesprek Met de burgemeester van Wijdemeren,
Freek Ossel. GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (41 en 46) en KPN (kanaal
1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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Door: Herman Stuijver

‘Busje met bestuurders slaat geen deuk in pak boter’
WIJDEMEREN – Het streven van
Joost Boermans, wethouder
‘herindeling’, om alle partijen op één lijn te krijgen: geen
tussentijdse fusiestappen en
inzetten op één Gooi en Vecht
over 10 jaar, werd geen bewaarheid. De oppositiepartijen
stemden tegen, om verschillende redenen.
Heel misschien was er wel
eensgezindheid geweest in de
raad als het nieuwe college van
CDA, Dorpsbelangen, VVD
en D66, het advies van Stan
Poels had opgevolgd. De PvdA/
GroenLinksfractievoorzitter had gewild dat B&W het
voorstel hadden laten bezinken. Temeer daar de provincie
Noord-Holland de procedure
naar een fusie heeft verlengd,
omdat de minister van Binnenlandse Zaken nieuwe beleidskaders over fusies na de zomer
wil introduceren. Nu vreesde
Poels ‘geharnaste standpunten’.
En gelijk had-ie. Want de linksen en de rechtsen stemden
tegen. Poels stelde dat de bestuurskracht ondermaats blijft,

tien jaar zelfstandig wachten
op een groter verband achtte
hij onmogelijk. Nu al zag hij tal
van ‘steunconstructies’ van het
kleine Wijdemeren. We gaan
de belastingen samen met Hilversum uitvoeren, de afdeling
‘ﬁnanciën’ gaat waarschijnlijk
naar het raadhuis van Dudok
en hij verwachtte nog meer
‘gastheerschap’ van onze buren
in de nabije toekomst. Naast
de al bestaande regionale verbanden. PvdA/GroenLinks is
ervan overtuigd dat de tussenstap met Hilversum broodnodig is. Aan de andere kant was
DLP- leider Gert Zagt ook niet
over te halen om in te stemmen, hoewel in het voorstel wel
staat dat een fusie met Hilversum uitgesloten wordt, ook de
ambtelijke. “Laten we beginnen
uit eigen kracht” herhaalde hij
zijn mantra dat De Lokale Partij al eerder had uitgesproken.
Hij zag één gemeente Gooi en
Vecht als een opoﬀering om
onder een fusie met Hilversum
uit te komen. Draagvlak en
onderbouwing voor een gro-

ter geheel ontbreken, meende
Zagt. Hij pleitte ervoor om samen met Blaricum, Huizen en
Laren op te trekken. Die willen
in geen enkele vorm van fusie
meegaan.
Coalitie
Bij de coalitiepartijen was er
wel steun voor de stip op de
horizon van één Gooi en Vecht.
Volgens Jan Verbruggen (CDA)
stond dat ook als ideaalbeeld
in het Deloitte-rapport over de
bestuurskracht. Eerst een fusie
met Hilversum in 2021 en 8
jaar later met z’n allen, werkt
niet, meende hij. Namens D66
zei Nanne Roosenschoon dat
bij een tussentijdse fusie met
drie gemeenten in onze regio
het zicht op een breder verband zou verdwijnen. En VVD
‘er Sieta Vermeulen verweet De
Lokale Partij dat die teveel let
op het lokale belang. Terwijl
René Voigt (DB) vooral gecharmeerd was van het feit dat Wijdemeren in ieder geval de komende 10 jaar zelfstandig blijft.

Boermans
Uit een sterk betoog van verantwoordelijk wethouder Joost
Boermans bleek dat hij de argumenten miste waarom Wijdemeren niet alleen door kon
gaan. Als Weesp fuseert met
Amsterdam is de hoofdstad
onze buurman. Aan de andere
kant zit het Gooi ingeklemd
tussen Utrecht en Amersfoort,
een sterk regionaal bestuur is
noodzakelijk om de metropool
die ons omringt weerstand te
kunnen bieden. Een regio met
zeven of drie wethouders kan

Hoofdprijs voor Olivier van den Berg
NEDERHORST DEN BERG- Uit
handen van Kees Vlaanderen,
voormalig bestuurslid van
Stichting Nederhorst den Berg
Actief, is de eerste prijs in de
Spektakelloterij uitgereikt aan
Olivier van den Berg.
De jonge Berger won twee
kaartjes voor Dutch Valley, het
populaire festival dat op 18 augustus plaatsvindt in Spaarnwoude met optredens van o.a.
bekende bands als Kensington
en Waylon. De lotnummers
van de overige 30 prijswinnaars werden eveneens door
Vlaanderen bekend gemaakt
in de feesttent van het Zo-

merspektakel, waar de sfeer er
goed inzat.
De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de
voorzitter van de Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan
van Wijk, Paulus Potterstraat
13, Nederhorst den Berg. Van
Wijk liet weten zeer content te
zijn over het verloop van het
Zomerspektakel. “Op zaterdagavond was het heel gezellig
in de feesttent en op zondag
hebben we kunnen genieten
van een schitterend triathlonspektakel.” Hij roemt de inzet
van alle vrijwilligers en de tips
die het Zomerspektakel-team
ontving gedurende alle festi-

viteiten. “We zijn blij met het
aanbod van een aantal mensen
om ons bij de volgende editie
te helpen met de lotenverkoop.
En binnenkort zullen we breed

Openluchtconcerten Amicitia
Na een geslaagd muzikaal
seizoen is muziekvereniging
Amicitia bijna toe aan vakantie.
Naast het Maestroconcert, een
dagvullend programma op Koningsdag, de avondvierdaagse
en laatst nog het concert in de
Meenthof, verzorgen de leden
nog twee openluchtconcerten
in het dorp en brengen de muziek zo letterlijk bij u in de achtertuin.
Het eerste openluchtconcert
vond plaats op dinsdag 26 juni
in het speeltuintje bij de Zand-

heuvel. Op woensdag 4 juli
is het tweede concert op het
grasveld in de Gabriëlgaarde.
We spelen daar tussen 19.30 en
20.30 uur en laten vooral populaire muziek horen die lekker in
het gehoor ligt. Graag tot ziens
bij deze laatste activiteiten van
het muzikale seizoen!
Mocht u meer informatie over
Amicitia willen hebben, kijk
dan op onze website www.
muziekverenigingamicitiakortenhoef.nl. Hier staat ons
programma, kun u lezen hoe
u ons kunt steunen en vindt u

informatie voor als u interesse
heeft om in het orkest te komen

gaan inventariseren hoe we
ook in 2019 weer een aantrekkelijk Zomerspektakel kunnen
bieden. Alle hulp daarbij is
welkom!”
spelen. Volg ons verder op Facebook, Twitter of in de lokale
pers.

(foto: Douwe van Essen)
niets bereiken, meende Boermans. “Een bus vol bestuurders
slaat geen deuk in een pak boter” zei hij ferm. Hij liep zich
de ‘benen uit het lijf’ en praatte
de ‘blaren op de tong’ om meer
overheden te overtuigen dat
één gemeentebestuur uiteindelijk het beste is. Dertien van
de 19 Wijdemeerse raadsleden
volgden zijn voorstel, zes niet.
Met een brief aan de provincie
wil Wijdemeren een krachtig
signaal daarover uitzenden.
Aanmelding Burendag
2018 geopend
De inschrijving voor de 13e
editie van Burendag is vorige
week geopend. Alle buurten
van Nederland kunnen hun
Burendagactiviteit aanmelden en een ﬁnanciële bijdrage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt
ieder jaar georganiseerd door
Douwe Egberts en het Oranje Fonds om buren dichter bij
elkaar te brengen. Deze editie
gaan de organisatoren zich
extra inspannen om buren
bij elkaar te krijgen in buurten waar dat niet vanzelfsprekend is. Burendag valt dit
jaar op 22 september. In 2017
deden zo’n 1 miljoen mensen
mee aan duizenden activiteiten in heel het land.
Fort Kijkuit open
Altijd al een kijkje willen nemen in dat fort achter de rotonde bij de Vreelandseweg?
Dat kan weer op zondag 1 juli
van 12:00 tot 16:00 uur. Een
boswachter en fortengids van
Natuurmonumenten staan
klaar om u van alles te vertellen over het fort en de natuur
in de Vechtplassen. Op het
buitenfort is een uitkijkpunt
aanwezig en een kleine informatieruimte. En natuurlijk is
er koﬃe en een toilet. U bent
van harte welkom.
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Lekker (bbq-)weertje!
1 ciabatta olijf/tomaat +
2 Franse stokjes +
1 uienkaasbrood
+ gratis broodmesje

Samen € 6,50
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Lezers schrijven...
Schoolzwemmen
Op de pagina Wijdemeren Informeren in het
Weekblad Wijdemeren van 20 juni jl. heeft de
gemeente een kort artikel geplaatst met de titel
‘Zwemdiploma A’. In het stukje wordt het belang van het leren zwemmen aangehaald, zeker
in een waterrijke omgeving als de onze. Via het
Jeugdsportfonds Noord-Holland kunnen basisschoolkinderen vanaf 5 jaar op zwemles voor
diploma A, met diplomagarantie. Op deze manier kan iedereen leren zwemmen, ook als de
ouders het ﬁnancieel minder goed hebben. Dit
initiatief juich ik van harte toe.
Echter, een kijkje op de website van het
Jeugdsportfonds leert mij dat er een richtlijn
voor contributie of sportattributen van € 225
per kind per cursusjaar is. Als ouder weet ik inmiddels uit eigen ervaring dat het onmogelijk
is om een kind voor dit bedrag via de reguliere

weg te laten leren zwemmen, maar dat terzijde.
Voor mij persoonlijk een van de meest aansprekende en onderscheidende standpunten in het
Verkiezingsprogramma 2018-2022 van DorpsBelangen (DB) was het eerste punt onder het
kopje ‘Veiligheid’: Schoolzwemmen moet terug!
Van levensbelang in onze waterrijke gemeente.
Ruim 3 maanden na de verkiezingen ben ik heel
benieuwd of DB het schoolzwemmen (hoog) op
de agenda heeft laten staan en dit ook daadwerkelijk met steun van de overige partijen binnen
de coalitie op korte termijn gaat (her-)introduceren in het waterrijke Wijdemeren.
Of is het punt ‘schoolzwemmen’ na de verkiezingen en de formatie kopje-onder gegaan?

Dansstudio Van Harten
Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag.
Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3517 www.opslagVL.nl

Afsluiting jubileumjaar
Dit seizoen bestaat Dansstudio Van Harten tien jaar en dit
kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. De
afgelopen maanden stonden in
het teken van jubileumactiviteiten, waaronder dansdagen,
workshops van bekende dansers en speciale acties.
Op 7 juli sluiten wij ons jubileumjaar af met een jubileumfeest voor alle huidige leden,
docenten en vrijwilligers die
altijd voor ons klaar staan. Een

bijzondere dag waarop we alle
leden en introducees uitnodigen om met ons te vieren dat
we tien jaar bestaan.
Daarnaast zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang. Overweeg je
om vanaf september dansles te
volgen en ben je benieuwd naar
onze lessen? Doe dan mee met
een gratis proeﬂes tijdens onze
open lesweek van maandag 25
t/m zaterdag 30 juni. Het is mogelijk om kennis te maken met
onze danslessen op alle locaties;

High Tea voor goed doel

Kom jij de praktijk van
het vak bij ons leren als
BBL-leerling niveau 2 of 3?
Wijnand Smit Tuinen is een gespecialiseerd ecologisch hoveniersbedrijf.
Dat betekent, dat wij altijd - bij alles wat wij doen - kijken naar de
gevolgen voor het milieu, de organismen, de omgeving en al wat daarin
leeft.

WijnandКZÈ°êК`ï°ÉÉК°ãКÉК¿Â°ÉКûß¿¨ßÐÜϗКúÂÂКÉКÐ§К
êûКú¿ÈÉãÉК°К¼ÐïК¨ß¨ККЏ¿ÉÜ¼ãАКû°ÂÂÉКÂßÉϜ
JeКûß¿ĆÈÉКãêÉКúÐÐßКͳͭїКï°êКêКÉÂ¨¨ÉКÉК
ͱͭїКï°êКêКÐÉßÐïÉКúÉКÐÂÐ¨°ãКêï°ÉÉϜК
JeКÈÐêКÐÜК°¨ÉК¨Â¨É°КÉßКÉ¿úÉК¿ïÉÉÉК¿ÐÈÉϜК
JeКÈÐêКß°КĆ°¼ÉКÐÈКĀêßКïßãïããÉϢКûÐß¿ãÐÜãКÐÜК
ÐÂÐ¨°ãК¨°КêКû°ÂÂÉКúÐÂ¨É
JeК¿ß°¼¨êКê°¼ÉãК¼Кûß¿ЁϢÂßÜß°ÐКÉК¨ßê°ãКêÂ§ÐÐÉКÈêК
ÉК¨ÐКÈßКÐÈК¼КÐÜßêÉКúãêКêКÂ¨¨ÉϜ
Bel of mail: Wijnand Smit Tuinen
Mr. J.C. Bührmannlaan 54, 1244 PH Ankeveen
`ÂϜКͭͳͲͭКͱͯͰКͱͯͱКϕКû°¼ÉÉӂãÈ°êêï°ÉÉϜÉÂ
ûûûϜû°¼ÉÉãÈ°êêï°ÉÉϜÉÂ

NEDERHORST DEN BERG - Vanaf
ongeveer 12.00 uur bent u van
harte welkom in de Bergplaats,
Kerkstraat 7 te Nederhorst den
Berg voor een gezellige en lekkere high tea. De toegang is
gratis, wel vragen wij een vrijwillige bijdrage voor een goed
doel, dat door de diaconie verdubbeld wordt.
Waar gaat het geld naar toe?

In januari van dit jaar is de
ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente te Nederhorst den Berg gestart met een
nieuwe inzamelingsproject en
wel voor de stichting Albania
Support. Dit is een initiatief van
Johan en Zwanie Duizendstra
die sinds 2013 als ontwikkelingswerkers wonen en werken
in Erseke, Albanië. Zij vangen
kinderen op uit gezinnen die in

Willem van Rijn, Kortenhoef

de deuren staan voor je open!
Aanmelden voor één of meerdere gratis proeﬂessen kan via
info@dansstudiovanharten.nl
In dezelfde week hebben we
ook onze audities voor de selectie-afdeling van de dansschool.
Vanaf het nieuwe seizoen zal
de selectie-afdeling bestaan uit
allround talentklassen voor junioren tot 9 jaar, afzonderlijke
urban, show en jazz- klassen
voor jongeren 10-18 jaar en
onze Vooropleiding Dans vanaf
12 jaar. De focus binnen de selectieklassen is ontwikkeling en
praktijkervaring opdoen d.m.v.
optredens.
grote armoede leven. Deze kinderen kunnen niet naar school,
eten zelden een normale maaltijd en in de winter is er geen
hout voor verwarming. Zaken
die voor ons gewoon zijn, doch
voor deze kinderen een luxe.
De stichting biedt de kinderen en de gezinnen waaruit ze
komen een steuntje in de rug
samen met de Albanese teamleden.
Zorg dat u op tijd bent voor de
high tea, wel even van tevoren
opgeven zodat wij weten op
hoeveel personen wij moeten
rekenen. Dit kan via diaconie@
kerkopdeberg.nl of telefonisch
bij Jeanet Rooden: 035-8873211
of Fiep Bouwer: 0294.254179.

Kort nieuws
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: 06- 48545227.
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Door: Herman Stuijver

Birkhoff verhuist
’s-GRAVELAND- Het hing al
een tijdje in de lucht, maar nu
is het deﬁnitief dat Birkhoﬀ BV
verhuist van het Noordereind
in ‘s- Graveland naar de erachter gelegen Koninginneweg in
Kortenhoef.
Al vanaf 1840 is het vroegere
familiebedrijf actief in dit pand.
De winkel, een Rijksmonument
dat een karakteristiek beeldmerk was op het Noordereind, verdwijnt helemaal. Wim
Boomkens die vanaf 1995 samen met zijn broer Bert het bedrijf leidt, legt uit waarom: “Het
was niet meer haalbaar. Wij
groeien uit ons jasje. De magazijnruimte was te hokkerig en
de winkel te weinig rendabel.
Dat zijn de twee hoofdoorzaken.” Al twee jaar geleden kochten de broers de bedrijfsruimte
van Imtech op van Jac. Droog,
bekend van de garage. Hier

kan het bedrijf met installatiewerkzaamheden als elektrotechniek, centrale verwarming,
verlichting, badkamers, dak- en
gootwerk, zonnepanelen en datanetwerken zijn opslag in een
groot magazijn ruimschoots
kwijt. Ook eromheen is volop
plek voor de leveranciers die
dagelijks voorraad aanleveren. Plus de zes bekende gele
Birkhoﬀ- bedrijfswagens. Wim
Boomkens is een perfectionist,
hij heeft al een compleet schema gemaakt waar welke stelling
komt te staan. Het verhuizen
wordt dan ook geheel door de
gebroeders en het personeel
op het eigen logistieke houtje
geregeld. Naast het magazijn is
Wim Boomkens zelf druk in
de weer om het kantoor en de
kantine naar wens in te richten.
“Eigenlijk kun je zeggen dat
we het hele pand hier hebben
gerenoveerd. De plafonds, de

vloeren, wanden, sanitair, meubilering. Er
was op z’n zachtst gezegd veel achterstallig
onderhoud.”
Kijken niet kopen
De winkel sluiten was
een puur zakelijke beslissing. “Toen we hier
begonnen, konden twee
gezinnen leven van de
winkel en nu net één gezin.” Hij
schetst een beeld van een veranderde consument dat je wel
vaker tegenkomt: mensen laten
zich graag adviseren over een
product, maar kopen vervolgens op een website of bij een
massabedrijf datzelfde product
voor een lagere prijs. “Service
betaalt niet meer. Wij hebben
de kennis en het vakmanschap
om de klanten bij een technisch product te wijzen op
meer componenten dan alleen

de prijs. Daar steken we veel
tijd in, maar het wordt niet gewaardeerd. Ik heb zelfs mensen
gezien die met een Gamma-tas
zich iets laten uitleggen en dan
vertrekken zonder aankoop.”
Een derde reden om van de
oude locatie te vertrekken, is de
verkeerssituatie op het Noordereind. Door de aan-en afvoer
van materiaal zijn er regelmatig
opstoppingen. Wat de medewerkers van Birkhoﬀ te horen
krijgen aan verwensingen en

beledigingen, is niet bepaald
motiverend om daar te blijven
werken.
De focus van Birkhoﬀ is dus
verlegd naar talloze opdrachten
bij particulieren en bedrijven,
waarbij duurzaamheidsprojecten als luchtwarmtepompen,
pv-(zonne) panelen en pelletkachels steeds vaker worden
uitgevoerd.
Half juli zal de verhuizing na
178 jaar plaatsvinden. Zie ook:
www.birkhoffbv.nl

Marga Duijn vertrekt met dubbel gevoel
KORTENHOEF- Na 10 jaar Curtevenneschool kiest directeur
Marga Duijn voor een nieuwe
stap in haar loopbaan. Ze verlaat haar werkplek in Kortenhoef om de Sterrenwachter
(Hilversumse Meent) en de
Emmaschool (Bussum) te gaan
leiden.
“Het is een cliché, maar het is
echt een dubbel gevoel. Ik heb
het zo ontzettend naar mijn
zin op de Curtevenneschool.
Dat loslaten is best lastig. Anderzijds, met het zicht op het
eind van mijn werkend bestaan
wilde ik iets anders. Uit de
comfortzone. Ik krijg nu de leiding over twee scholen en twee
teams. Dat vind ik spannend en
met die combinatie wordt ti-

memanagement een uitdaging”
opent Marga aan het eind van
het drukke Zomerfeest.
Orthopedagoog
Ze studeerde aan de Pedagogische Academie om vervolgens
door te gaan aan de Universiteit van Amsterdam voor de
studie ‘orthopedagogiek’. Tegelijkertijd stond ze als werkstudent ook voor de klas in
Amsterdam-West. Naar haar
studie werkte ze 18 jaar bij
een schoolbegeleidingsdienst.
“Daar heb ik veel verschillende taken uitgevoerd. We werkten in meerdere regio’s, dus
ik kende Noord-Holland vrij
goed. Ik ben tussendoor ook
interim-directeur geweest op
diverse scholen.” Toen nam ze

de stap van vier jaar naar basisschool De Triangel in Weesp.
In 2008 kwam ze binnen in een
‘roerige periode’ op de Curtevenneschool waar Marga niet
al teveel woorden aan wil vuil
maken. “Ik wilde geleidelijk
steeds onderwijskundige veranderingen doorvoeren. Maar
ik vond het even belangrijk
om dicht bij het team te staan.
Je moet er samen uitkomen. In
ieder geval wilde ik de communicatie, intern en extern, op alle
fronten verbeteren.”
Kind kan niet anders
De missie van de Curtevenneschool, die deel uitmaakt van
de stichting Talent Primair, is
aangepast. Het is nu ‘Samen leven om talenten te ontwikkelen’.

Stepstones voor je leven
NEDERHORST DEN BERG - Nog
een paar weken en dan is het
zomervakantie. Voor de leerlingen van groep 8 betekent dit
dat ze de overstap gaan maken
naar de middelbare school. Een
nieuwe fase in hun leven.
De basis is gelegd: de kennis
meegekregen op de basisschool,
de levenslessen van hun ouders.
Maar nu is het tijd om verder
te gaan. Een spannende nieuwe weg, waarop ze mogen leren
steeds meer op zichzelf te vertrouwen en hun talenten verder
te ontplooien. En ook voor de
ouders is het een nieuwe fase. Je

kind steeds meer loslaten. Niet
altijd makkelijk maar altijd
boeiend.
De Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg wil aandacht
besteden aan alle belangrijke
momenten in een mensenleven, dus ook aan deze overstap.
Dit willen we doen in een speciale kerkdienst in de
Willibrordkerk (Kerkstraat 32) op zondag 8
juli om 10.00 uur. We
willen hiervoor alle
leerlingen van groep 8
en hun ouders uitnodigen. We horen graag of
jullie hierbij aanwezig

willen en kunnen zijn. Aanmelden (graag voor 4 juli) kan bij
dominee Evert-Jan van Katwijk
(0294-251230;
ejvkatwijk@
gmail.com).
Uiteraard zijn ook alle andere
kinderen en hun ouders van
harte welkom om dit met de
groep-achters mee te vieren.

“Op deze school is ﬂexibiliteit
van belang. Je moet ruimdenkend zijn, niet vanuit een koker
denken. Discussie in een team
en met ouders vind ik prima. Je
kunt alleen maar de ontwikkeling van een kind volgen. Het
kind kan niet anders.” Zonder
volledig te kunnen zijn, wijst
Marga op zaken die het afgelopen decennium zijn verbeterd.
Er is een volwaardige plek voor
de ICT (computers e.d.), het
passend onderwijs met meer
maar ook minder zorg voor het
individuele kind verloopt zoals
gewenst en ook is mevrouw
Duijn tevreden over de onderwijskundige kwaliteit van ‘haar’
school. “Dat de sfeer goed is,
wordt misschien ook wel aangetoond door het feit dat we
hier veel mensen hebben die
reïntegreren in het onderwijs.
Dat kan lang niet overal.”

Receptie
Marga Duijn wordt opgevolgd
door Derek Laout die deze job
zal combineren met de Mr. Kremerschool in Nederhorst den
Berg, waar hij nu ook directeur
is. De procedure voor een locatieleider die de dagelijkse gang
van zaken zal regelen, is nog
niet afgerond. “Afgezien van
persoonlijke drama’s met ziekte
en dood van ouders en andere
familieleden heb ik hier een ﬁjne enerverende periode mogen
werken. Als ik uit Amsterdam
kom, ben ik nog steeds in de
wolken van dit mooie dorp in
een groene omgeving, met goede voorzieningen. Het was een
voorrecht om hier te mogen
werken.”
Op vrijdag 6 juli kunt u tussen
15.30 en 17.30 uur afscheid
nemen van Marga Duijn in de
aula van de Curtevenneschool
aan de Parklaan.
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FAMILIEBERICHTEN

Madelijn
Eikel

Zoveel medeleven,
zoveel troostvolle woorden,
zoveel liefdevolle brieven en kaarten...
Het heeft mij bijzonder goed gedaan dat Anita bij
zovelen geliefd was en door velen gewaardeerd en
gerespecteerd werd.
Uw warme betrokkenheid gaf mij enorm veel steun en
zal mij helpen met het grote gemis en verdriet om te
gaan.
Voor uw blijken van medeleven wil ik U langs deze
weg hartelijk bedanken.
Gert-Jan Versluis.
Nederhorst den Berg, juni 2018.

Wij hebben afscheid moeten nemen van
onze bijzondere moeder en oma

Helena Johanna Hermiena Pouw
(Leny)
Hilversum

Nederhorst den Berg

18-06-2018

06-03-1939

Richard
Henk en Monique
Hans en Bernadette
Brigitte en Roy
Patrick en Emma
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Onze vechter heeft eindelijk rust...
Crematie heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden

Bolgebakje

nu voor

(Jamón Ibérico de Bellota is een zeer smakelijke, exclusieve en dure Spaanse specialiteit.
De lucht-gedroogde, vijfentwintig maanden
lang gerijpte, rauwe ham wordt gemaakt van
bijzondere Ibérico-zwart-pootvarkens die eikels te eten krijgen (soms tot tien kilo per dag).
Daardoor krijgt de ham zijn speciale nootachtige smaak. De Jamón (achterpoot) staat in
restaurants met het bot er nog in, in speciale
standaards, op de bar. Als je een portie bestelt,
worden er met een groot mes wat flinterdunne
plakjes voor je afgesneden.)
Naast ons in het restaurant zit een tafel met
Spanjaarden. Zeker een stuk of twaalf. En Spanjaarden maken veel kabaal. Heel veel kabaal.
Wij zitten ze stilletjes te observeren. Vinden
we leuk. Praten doen we niet. Maar als we dat
zouden willen, konden we elkaar waarschijnlijk
toch niet verstaan...
Ze valt me gelijk op. De seňora, op de kop van
de tafel. Een echte diva. Op en top Spaans. Haar
donkere haar is geblondeerd en krijgt daardoor
een soort oranje gloed. Ze draagt het hoog
opgestoken, met kammen vastgezet. In haar
oren hangen gouden ringen. Om haar hals zijn
meerdere gouden kettingen gedrapeerd. Een
groot, gouden kruis verdwijnt in de afgrond
van haar enorme decolleté. Om haar polsen en
vingers schittert nog meer goud. Haar bloesje,
van roze glimstof, zit strak gespannen om haar
boezem. Het ritsje van haar zwarte kokerrok
knapt nét niet stuk. Het sexy kledingstuk zit
strak om haar heupen. Om haar ronde kuiten
spannen zich zwarte kousen. En haar voeten

zijn in zwarte pumps
gestoken. In de knik
van haar linker elleboog bungelt een zwart, lak-leren handtasje met een gouden gesp. Ze is wulps, wuft en
ondeugend. Haar lippen zijn rood gestift. Haar
ogen zwart aangezet. Ze heeft een spottende
blik in haar ogen. Aan haar arm zou een Kermit
niet misstaan, nee, met deze dame valt niet te
spotten, want dan krijg je vast haar handtas in je
gezicht... Ik vind haar fascinerend. En zo te zien
vindt mijn man dat ook...
In Spanje is het gebruikelijk dat je na het betalen van de rekening nog een glaasje van het huis
krijgt. Na veel lawaaierig gedoe (want ze willen
allemaal apart afrekenen) verschijnen er kleine
glaasjes op tafel. De glaasjes komen uit de vriezer. Er zit een ijzig laagje op. De ﬂes met Licor
de Bellota (Eikeltjes likeur) wordt erbij gezet.
Hij zit helemaal vol. Ze mogen zelf inschenken.
Zoveel ze willen. Geweldig, toch? Zou ik zeggen...
Onze diva pakt de ﬂes en kijkt op het etiket.
‘Licor de Bellota’. Woedend schuift ze haar stoel
naar achteren en staat op. “Ik ben toch @#$&
geen Iberico varken!” vloekt ze. Boos stampvoet ze weg. Bij onze tafel houdt ze stil. Ze kijkt
Marc uitdagend aan. Zet haar handen op haar
heupen en laat ze langzaam naar beneden glijden. Daarna slaat ze zichzelf eens ﬂink op de
ronde billen en mompelt iets over haar zuivere afkomst en haar kwaliteitshammen. Daarna
geeft ze mijn man een vette knipoog en loopt
heupwiegend naar de toiletten. Haar parfum
blijft nog even bij ons hangen. Marc gaapt haar
ademloos na. Hij zou zo zijn tanden in haar
Jamónes zetten. De eikel. Maar eigenlijk kan ik
het hem niet echt kwalijk nemen. Want ik kijk
haar ook na. En eerlijk is eerlijk, ik vind haar
óók om op te vreten.
Madelijn de Wit
madelijn.wiewatwaar@gmail.com.
Volg mij op FaceBook: MadelijnsSchrijfsels

Zomer in je bol

eroen

4+2

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en
Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft
een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huishouden niet compleet zijn zonder behaarde
vrienden. Hond Jagger, kat Madammeke en konijnen Antonio en Schnitzel horen er dan ook
helemaal bij. Ze eet eitjes van haar eigen kipjes,
wordt ‘s ochtends gewekt door haar eigen haan
en rijdt in haar vakanties graag te paard door
de natuur.

€GRATIS
2,10

Boerenwit

Focaccia’s

400 gram. Heerlijk
met verse aardbeien!

- Rozemarijn / zeezout
- Tomaat/kaas
- Olijf/kaas

nu voor

€ 1,00

nu voor

€ 2,45

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 28 juni t/m zondag 8 juli.

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

www.bakkerjeroen.nl

Rommelmarkt rond O.L.V.
Hemelvaartkerk
De rommelmarkt bij de
O.L.V. Hemelvaartkerk is dit
jaar op 8 september. Hebt
u nog mooie spullen waar
u niets meer mee doet, wij
zijn hier heel erg blij mee.
Erg grote meubelen, bedden,
kasten etc., kunnen wij helaas niet innemen. U kunt uw
spullen brengen op zaterdag
30 juni van 8.30 uur tot 12.30
uur bij Transportbedrijf Van
den Broek op Middenweg 11.
Mocht het niet mogelijk zijn
het zelf te brengen, dan willen wij het ook bij u ophalen.
Hiervoor kunt u bellen naar
Petra 0294-251606, Anita 0294-253957 of Francis
0294-253883.
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Door: Herman Stuijver

Van Place du Tertre naar Saint Tropez
KORTENHOEF - Voor de negende keer wordt op zaterdag 7 juli
op één dag Kortenhoef omgetoverd in een Place du Tertre.
Van Montmartre gaan we naar
Saint Tropez.
Voord de kunst naar het water.
We laten ons meeslepen met
de golven en wanen ons in een
gezellige ambiance waar men
kan genieten wat Frankrijk zo
bijzonder maakt. Schilderijen,
beelden, keramiek, sieraden,
kleding (met kunstzinnige
toets), wijn en eten is in 34
kramen en stands te bekijken
en te proeven. De hele dag zijn
optredens door verschillende
muzikanten. Van chansons tot
jazz is er te beluisteren. Een
groot kunstwerk waar geluiden uitkomen zal in het water
drijven. Videokunst in het atelier zal het thema van het water
benadrukken. Kortom een eve-

nement dat je niet voorbij kan
laten gaan. Er zijn optredens
van Cees Pameijer en Friends.
Om 14.30 uur geeft kunstenares Ingrid Jansen live een schilderperformance op muziek van
de Crazy Piano’s en van 15.00
tot 16.15 uur zijn er grote muzikale verrassingen te verwachten o.l.v. Cees Pameijer en Otto
Kruijsdijk. In het atelier zijn er
op 12.00 uur en 15.00 uur optredens te zien van de kleinkunstkunstenaars Paul Hanzen
en Alfons Steenman. De vooraankondiging doen zij op ‘Parade’-achtige wijze. Om 16.45 uur
wordt er spectaculair afgesloten met de slagwerkgroep van
BMOL onder leiding van de
percussionist Angelo van den
Burg (www.burgbuitink.com)
Art to Join Prijs 2018
Dit jaar is het thema ‘water’ gekozen voor de wedstrijd. Water

kan een enorme inspiratiebron
zijn om te gebruiken als onderwerp om over te schilderen.
Meer dan 100 inzendingen zijn
binnen gekomen waar de jury
25 schilderijen van uit gaat kiezen. De 25 geselecteerde worden tentoongesteld in het atelier van Ingrid Jansen. Dit jaar
zal zowel een vakjury, als het
publiek het beste schilderij uitkiezen. Om 16.30 uur worden
de winnaars bekend gemaakt
door Sandra van Rijkom.
En verder
Natuurlijk horen bij een Place
du Tertre, koﬃe, thee een lekker glas wijn. Maar ook lekkere broodjes en hapjes met een
Franse twist, die je op het grote
terras kan nuttigen. Alles voor
een hele schappelijke prijs, want
we ’célébrer la vie’. Superbellen
blazen behoort al tot een van
onze vaste attracties, net als het

lijnverhaal binnen in het atelier.
In het atelier wordt ook weer
het pendulum opgebouwd.
Voor degene die een keer naar
model willen tekenen of schilderen, is er op het terrein een
opstelling gemaakt met schilderezels waar model Maria zal
poseren vanaf 12.00 uur.

Er is weer heel veel te zien in
Kortenhoef en u bent van harte
welkom op 7 juli, Kortenhoefsedijk 86a (11.00- 17.00 uur)
in Kortenhoef. En niet vergeten, de entree is gratis. Zie ook:
www.ingridjansen.nl
Let op de voetstappen, die het
goede van het leven bij elkaar
brengt.

Marja Vlaanderen vol overtuiging 40 jaar onderwijs
NEDERHORST DEN BERG- ‘Roeping’ vindt Marja Vlaanderen te
gewichtig klinken. “Maar mijn
werk is wel mijn hobby. Ik doe
het nog steeds elke dag vol
overtuiging.” Een terugblik op
een onderwijscarrière van 40
jaar die voorlopig nog niet is
afgerond.
Op 15 augustus 1978 begon de
19-jarige kleuterjuf op de Kleuterhof in de Horn- en Kuijerpolder in Nederhorst den Berg.
“Je had toen nog twee kleuterscholen van onze pc-stichting.
Ook een op de Vreelandseweg,
die heette de Harinxma Thoe
Slooten” opent Marja. Ze was
er vroeg bij, na de Keuchenius
Mavo en de Marnix Academie
vond de geboren en getogen
Bergse direct een baan in haar
dorp. Toen lagere school en
kleuterschool werden samengevoegd tot de basisschool
werkte ze een periode als onderwijzeres in groep 3 waar de
kinderen de eerste beginselen
van lezen, schrijven en rekenen
leren. “Ik vond het leuk. Maar
na drie jaar ben ik toch weer
teruggekeerd naar de kleuters.
Daar vond ik de afwisseling
prettiger. Niet ieder jaar weer
de boeken van voor naar achter
uitwerken en vooral miste ik de
tijd voor creatieve dingen.”
Creatief
Waarmee direct een van de
kwaliteiten van de jubilaris
wordt aangegeven. Marja is
handig met haar vingers wat re-

sulteert in talloze knutselwerkjes. Wat weer aansluit bij het
spelend leren dat de kern is van
de leeftijdsgroep 4- tot 6-jarigen. “Ik voel me als een vis in
het water bij deze kinderen. Ik
kan hier veel in kwijt, m’n creativiteit, de taal/rekenspelletjes
en natuurlijk de poppenkast.
Dat doe ik zo graag.”
Vol enthousiasme verhaalt ze
over de verschillende werkvormen, de projecten en de
opbouw naar steeds zelfstandiger werken. “Je moet uitgaan
van wat de kinderen zelf willen,
die zijn van nature leergierig,
willen de wereld ontdekken.
Dat is een machtig proces
dat ik graag ondersteun, een
beetje sturen, leiden met stille
hand.” Een mooi voorbeeld is
het werkuurtje. Kinderen kunnen kiezen uit diverse logo’s
die activiteiten als atelier, ontdekplaats, bouwplaats, zand/
watertafel, huisplaats en lees /
informatieplaats symboliseren.
Met een gekleurde knop geven de kinderen op een groot
prikplanbord aan wat ze gaan
doen. Dat geeft een overzichtelijk beeld. Na het plannen gaan
ze de taken zelfstandig of met
hun maatje uitvoeren. Maar
ze gebruiken ook een tablet en
het mobiele digibord maakt
ook standaard deel uit van het
klaslokaal. “Momenteel zijn we
bezig met het thema ‘water’, met
per week een andere focus. We
gaan ook vaak buiten de school
op excursie” vertelt Marja vol
passie. Het moge duidelijk zijn

dat deze vorm van Daltononderwijs veel vraagt aan voorbereiding en overleg. Marja vindt
het heerlijk. Niet alleen is ze
als parttimer van maandag tot
en met woensdag aanwezig, ze
is er ook op haar ‘vrije’ donderdag. “Er moet zoveel gebeuren.
Op donderdag overleg ik met
externe medewerkers over een
bepaald kind, zoek ik informatie op, bereid ik projecten voor,
enzovoorts.
Betrokken
“Ja, het onderwijs is veranderd.
De kinderen van nu hebben een
grotere belevingswereld en zijn
zelfstandiger. Ze hebben vaak
al een peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf achter de rug. Maar
in de kern is de omgang met
kleuters hetzelfde gebleven. Je
probeert iets te vinden wat bij
elk kind past.” Het verhaal dat
de kleuters steeds meer in een
keurslijf van testen en presteren
worden geduwd, lijkt volgens
Marja minder te worden. “Ik
heb de indruk dat die tendens
weer minder wordt, het spelend leren staat gelukkig weer
centraal. Al heb je nog wel ouders die vragen of hun 5-jarige
de Havo kan halen.” Vol lof is ze
over de betrokkenheid van veel
ouders die op allerlei manieren
geïnteresseerd zijn in hun zoon
of dochter. Ze helpen ook met
voorlezen, met spelletjes en uitstapjes.
“Ik kan nog jaren vooruit. We
hebben een goed team, een
combinatie van jonge en al

wat oudere mensen, die samen
steeds een frisse wind door de
school laten waaien. De school
bloeit en groeit. Ik heb het prima naar m’n zin op de Warin”
sluit Marja af. Die verder niets

weet van wat er rondom haar
robijnen jubileum wordt gevierd. Alleen dat ze op woensdag 27 juni van huis wordt afgehaald. Op naar het gouden
jubileum.

Spotlight kids start
in Kortenhoef
KORTENHOEF- Bij voldoende
belangstelling start Muziektheater Spotlight per september een nieuwe musicalgroep
(vanaf 8 tot ongeveer 12 jaar)
in Kortenhoef.
Houd je van zingen, dansen en
toneelspelen? Kom dan bij muziektheater Spotlight. Je bent
van harte uitgenodigd voor een

1e proef/ kennismakingsles.
Aanstaande zaterdagmorgen
30 juni om 11.00 uur (tot maximaal 12.30 uur) in ons eigen
gebouw op de Meidoornlaan
21a in Nieuw Loosdrecht.
Geef je op via info@muziektheaterspotlight.nl of kijk op onze
website www.muziektheaterspotlight.nl
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Middenweg 140, Nederhorst den Berg
NIEUW

Door: Niels van der Horst

Van Muiswinkel heeft de P in

Deze BIJZ. VRIJST. SPLIT-LEVEL WONING heeft een uitzonderlijk en eigen karakter. Bijzonder is de ruimtelijke beleving
van het interieur door de grote zichtlijnen over de verschillende
niveau’s. De prachtig aangelegde tuin en de woning versterken
elkaar in optima forma. De achtertuin grenst aan het Kortenhoefse plassengebied. Perceelsopp. 1145 m2, woonopp. 199 m2.

Vraagprijs: € 885.000 k.k.

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg
Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl
Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

Cannenburgerweg 11D Ankeveen
Deze onder architectuur geNIEUW
bouwde exclusieve vrijstaande villa is gebouwd in 2006 en
heeft een woonoppervlakte
van 366 m2. Door de ligging
aan een privé-weg en het vrije
uitzicht over de weilanden en
slootjes heeft u hier een geweldig gevoel van privacy!
Deze villa heeft een zeer hoog afwerkingsniveau, is geheel geïsoleerd en uitstekend
onderhouden. Door de indeling is een combinatie met kantoor aan huis en/of het huisvesten van een au pair uitstekend mogelijk. Bij de woning hoort een siertuin met boomgaard van 2755 m2 en een gedeelte weiland direct grenzend aan de tuin groot 3735 m2.
Vraagprijs € 1.395.000,-

Cultuur
NEDERHORST DEN BERG – Op
invitatie van de Godard stichting trad in de achtertuin van
kasteel Nederhorst afgelopen
zondagavond Erik van Muiswinkel op met zijn show Buiten
Spelen. Voor de pauze trakteerde hij op stukken uit eerdere
shows. Erna volgde een eerbetoon aan drs. P.
Erik van Muiswinkel kun je
gerust een veelzijdig vakman
noemen. Hij is bekend van verschillende televisieprogramma’s
waaronder Ook Dat Nog! Verder was hij op de buis te bewonderen als cabaretier, hoofdpiet
en bijvoorbeeld imitator. Zijn
cabaretprogramma’s speelt hij
al ruim dertig jaar in alle theaterzalen van Nederland. Bij zalen heeft hij het niet gelaten. Hij
kiest ook met regelmaat voor
andere settings zoals scholen,
kerken, pleinen en nu dus een
kasteeltuin.
Scherp
De voorstelling startte meteen
gepeperd. Het ging eerst over
ouder worden en het begin van
fysieke ongemakken als vijftiger.
Daarna sprak hij cynisch over
de vele zaken die tegenwoordig
niet meer mogen: Zwarte Piet,
een plastic tas, roken, vlees eten.
Het leek scherper dan normaal.
Had hij nog iets aangepast?
“Nee, dat niet. Normaal laten
mijn programma’s geen harde
indruk achter. Maar delen van
een voorstelling van mij wel.
En zo bij elkaar gezet komt dat
misschien wat harder aan. Maar
dat was ook de bedoeling.” De
tweede helft van de avond was

een try out van een show voor
volgend seizoen gewijd aan drs.
P. Bij de liedjes werd Van Muiswinkel begeleid door pianist
Guus van Marwijk. Naast de
muzikale bijdragen las hij verder
een politiek incorrect werk voor
van Drs. P. Dat handelde over
een gezin waarbij de dochter bijverdiende door te tippelen. Ze
vertelde daar vrijuit over tijdens
het avondeten, waarop ze complimenten kreeg van de ouders
voor haar ondernemende geest.
Overigens was dat een werk geschreven onder het pseudoniem
drs. S. Drs. P ontkende altijd
stellig elke betrokkenheid bij
dit werk en zei deze drs. S niet
te kennen.
Drs. P
Na aﬂoop sprak ik Van Muiswinkel. Hoe was de liefde voor
drs. P ontstaan? “Ik heb hem leren kennen toen ik twaalf was. Ik
had toen met wat vriendjes mijn
allereerste show gemaakt. Voor
op de cricketclub. Na aﬂoop kregen we een bosje bloemen maar
ja, we waren jongens van twaalf
dus lazer op met je bloemen.
Maar we kregen ook een LP en

daar stond Het Trapportaal op
van drs. P.” Van Muiswinkel wist
niet wat hij hoorde, begreep niet
alles, maar lachte zich rot om
de gekkigheid van deze Heinz
Polzer (de echte naam van drs.
P). Op zijn veertiende bezocht
hij een optreden. “Dat was hilarisch. Hij is een virtuoos, zet je
altijd op het verkeerde been. Het
is een werveling van woordspelingen, wreedheid en viezigheid.
Hij raakte ook geregeld zijn
tekst kwijt. Ik heb hem ook met
een orkest gezien maar dat was
te gelikt en het was in een zaal
met daardoor teveel afstand. Het
was geen showman. Dat gold
ook voor zijn platen waarin hij
met arrangementen werkte. Die
zijn de helft niet zo leuk als de
live-opnames van wanneer hij
in een cafeetje zit te spelen.” Van
Muiswinkel vergat ook tijdens
zijn eigen show opzettelijk zijn
tekst om iets van zijn jeugdliefde
door te geven aan een overigens
zeer enthousiast publiek. Het
enthousiasme was terecht want
het programma was zeer geestig en gevarieerd. Volgend jaar
meer drs P. van Erik van Muiswinkel.
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Sport

Kort nieuws

Dressuurwedstrijden in de B, L en M klasse
Dressuurwedstrijden in de B-,
NEDERHORST DEN BERG- Afgelopen zondag kregen de ruiters
de laatste mogelijkheid om
zich te plaatsen voor de Clubkampioenschappen van het
seizoen 2017 – 2018.
In de onderlinge wedstrijd
probeerden zij zoveel mogelijk
wedstrijdpunten toe te voegen
aan het totale aantal, dat zij in
eerdere wedstrijden – dit seizoen – al hebben behaald. Aan
de hand van het puntentotaal
wordt bepaald welke ruiters
mogen starten tijdens de ﬁna-

lewedstrijden bij de clubkampioenschappen. De wedstrijden
waren op deze dag verdeeld in
klassen met ruiters op manegepaarden en ruiters op eigen
paarden.
Om tien uur kon juryvoorzitster Claudia Hoveling met haar
schrijfster Merel Timmer het
werk starten met 12 ruiters op
manegepaarden. Er waren acht
deelnemers in de B-klasse en
vier in de klasse L-I.
In de B-klasse werd: 1. Britty
v/d Bosch op Messi met 196
pnt; 2. Fenna van Gulik op
Wobke met 191 pnt.

In de L-I klasse: 1. Jenny Wolvetang op Resi met 182 pnt.
Daarna volgden 6 deelnemers op een eigen paard in de
B-klasse. Hier werd: 1. Manouck van Rijn op Saar met 196
pnt; 2. Lisa van Rijn op Saar
met 195 pnt.
Tenslotte 9 deelnemers in de
klassen L-I, L-II en M-II. Met
op plaats: 1. Willem Schouten
op Cassino met 187 pnt. Allen
keken natuurlijk al dagen gespannen uit naar de onderlinge – overigens uiterst sportieve
strijd- tussen dochter en vader:
Monique en Willem. Na van-

daag is de stand 1-1.
Bij de paarden van deze groep
die niet op de manege staan
werd: 1. Alinda Drenth op Urfenne met 189 pnt.
Het wedstrijdsecretariaat werd
weer prima geregeld door Monique Veldhuijzen. Ook weer
hartelijk dank aan alle mensen
die de proeven hebben voorgelezen en de ringmeester van
deze dag: Gerrit Bergman. Nu
maken we ons weer allen op
voor de Clubkampioenschappen van het seizoen 2017 -2018
op 5, 6 en 7 juli. Uiteraard weer
met de sensationele cross.

Winnaars Loosdrechts Open Golf toernooi
Op een zaterdag begin juni
speelden golfers, dames en heren uit Loosdrecht en Wijdemeren om het oﬃciële golfkampioenschap van Loosdrecht.
Strijdperk was de Par-3 golfbaan van golfpark Spandersbosch in Hilversum.
Door: Agus Kukupessy
Ondanks vele afzeggingen traden er toch nog 36 deelnemers
de baan in. De golfers mochten
zich verheugen op een mooie
warme golfdag. Vanwege de
regen in de voorgaande dagen
was de golfbaan minder snel als
was verwacht. Dus baanrecords
bleven deze keer uit. Niet alleen
de gevorderde spelers maar

vooral de beginnende deelnemers hadden er veel plezier in.
Het bewijst nog maar eens dat
deze wedstrijd laagdrempelig is
en voor ieder niveau golfer van
ons dorp iets te bieden heeft.
Winnaar bij de dames werd
Mirjam Pagen. Bij de heren
prolongeerde Per Verzaal zijn
titel.
De stemming onder de deelnemers was zeer serieus, sportief,
vriendschappelijk, amicaal en
oergezellig. Vooral na aﬂoop
op de 19e hole werden de individuele prestaties onder het
genot van een alcoholische
verfrissing extra aangedikt en
breed uitgemeten. Het was wederom een geslaagd en gezellig
toernooi dat de golfers van ons

mooie dorp dichter bij elkaar heeft
gebracht. Volgend
jaar is ons lustrum
en verwelkomen wij
de golfers uit Loosdrecht en Wijdemeren graag op de
golfbaan om dat te
vieren. Ook dan zal
het strijdperk de niet
eenvoudige
maar
wel mooie en unieke
Crailoobaan zijn.
De organisatie bedankt de deelnemers en sponsoren
(Daan’s Decorations,
Eetcafe Nieuw Statewapen, Ice
Cream Bar, Toko Tiga en Svenn
Muts), zonder wie dit golftoer-

Deelname is mogelijk voor
senior ARTV- leden, en voor
junior leden vanaf 16 jaar, die
tenminste 2 jaar les hebben. Het

idee is dat je met iemand anders dan je vaste (ARTV)- partner speelt. Je kunt je dus opgeven samen met een familielid,
vriend, kennis of tennispartner.
Deze persoon hoeft geen lid te
zijn van de ARTV, we zouden
bijna zeggen; bij voorkeur niet.
Hoe meer introducés, hoe verrassender de wedstrijden kunnen worden. Kun je niemand

vinden om mee samen te spelen en wil je toch graag meedoen? Meld je dan individueel
aan. Dan zoeken wij mee naar
een tennispartner voor je. Dit
kan betekenen dat je een mixdubbel of dames- of herendubbel speelt.
Er zijn geen inschrijfkosten
aan dit toernooi verbonden. U
dient zich aan te melden vóór

Behoefte aan een regelmatig bezoekje, een wandelingetje? Humanitas biedt ‘vriendschappelijk
huisbezoek’. Mail: tgooi@humanitas.nl of 035-6286093.
Kom gezellig bridgen op donderdagavond om 19.30 uur bij
Bridgeclub Wijdemeren; locatie
Veenstaete, K’hoef. Inl.: 0356561131 of www.bcwijdemeren.
nl

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl
Advertenties Info & prijzen,
advertentie@dunnebier.nl
of 0294 256200
Eindredactie:
• Herman Stuijver eindredactie
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

Nieuws van
Club 4711
nooi niet mogelijk is.
Voor een impressie en uitgebreid
wedstrijdverslag zie onze website

ARTV Zomeravond-invitatietoernooi
ANKEVEEN- Op vrijdagavond 6
juli organiseert tennisvereniging ARTV een sportief invitatietoernooi. De aanvang is rond
half 19.30 uur (o.a. afhankelijk
van het aantal deelnemers).
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maandag 2 juli per e-mail: ankeveensertv@gmail.com, Wij
hopen op een grote deelname!

Feliciteert de Jeugd KAMPIOENEN van S.V. ’s-Graveland!

Uitslag en stand
lente-toernooi
biljarten (slotronde maandag-poule)
Maandag 18 juni: M. Verlaan – J. van Greuningen 2-0,
B. Worp – W. Clements 1-1,
Mw. D. Giavarra – M. Zieleman: 2-0. Stand aan kop: W.
Clements 11-34 (kampioen),
Mw. D. Giavarra 11-32, M.
Zieleman 11-30
Uitslag
zomertoernooi
biljarten (1e ronde zaterdag-poule)
1. W. Clements en C. Jacobs
(24 pt.), 2. J. van Greuningen
en M. v.d. Velden (22 pt.), 3.
Mw. D. Giavarra en M. Verlaan (16 pt.), 4. J. van Wijnen
en M. Zieleman (10 pt.)
Programma
Zaterdag 30 juni 16.00 uur:
maandtoernooi
biljarten,
maandag 2 juli 19.30 uur: 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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