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Roelof Pos strijdt bij
rechter voor grutto
Door: Herman Stuijver
UTRECHT- Zo’n bont gezelschap zal rechter De Vaan zelden zijn
tegengekomen op de 4e verdieping van de Rechtbank Midden
Nederland. Voor haar zat Roelof Pos, achter hem een groep van
ongeveer 25 Bergers, Kortenhoevers en Ankeveners die hem alleen in stilte mocht steunen. De tegenpartij was een medewerker
van de gemeente Wijdemeren die werd bijgestaan door Rutger
Munters, projectmanager Natuurmonumenten.
’s Ochtends had de groep familieleden, vrienden en belangstellenden zich verzameld op
station Hollandsche Rading.
Een beetje onwennig vonden de
dorpsbewoners hun weg vanaf
Utrecht CS naar het kolossale
Gerechtsgebouw, waar de cameraploeg van TV Noord-Holland hen al opwachtte. De
strijd van een eenling tegen een
machtige overheid, met regeltjes, is een thema dat velen bezighoudt. Na de securitycheck,
inclusief fouilleren, opende de
gerechtsdienaar om 10.35 uur
de zaal van zittingzaal VI.
Om 11.05 uur stond iedereen
buiten, over zes weken volgt
de uitspraak. Hoewel de rechter Roelof Pos welwillend vragen stelde over zijn bezwaren,
werd al snel duidelijk dat het
ging om een zuiver juridische

regel waaraan zeer waarschijnlijk niet te tornen valt. Pos
diende ruim een jaar geleden
een bewaarschrift in tegen de
vergunning die Wijdemeren
heeft verleend aan Natuurmonumenten. Die natuurvereniging wil ter hoogte van de
Gabriëlweg 6 het gebied ‘De
Put’ van 6 ha. vernatten om er
een moerascultuur te ontwikkelen. De werkzaamheden zijn
volgens de heer Munters nog
niet aangevangen. Volgens de
medewerker van Wijdemeren
moest de gemeente wel een
vergunning verlenen, omdat
die voldeed aan de wet natuurbescherming en ook paste binnen het bestemmingsplan. Later voegde ze eraan toe dat het
slechts ging om het verbreden
en verdiepen van bestaande
waterlopen.

Niet ontvankelijk
Toen Pos bij de bezwaarschriftencommissie zijn verhaal wilde toelichten bleek hij
plotseling ‘niet ontvankelijk’.
Dat betekent letterlijk dat zijn
bezwaar ‘niet ontvangen’ kan
worden, legde mevrouw De
Vaan uit. In de regels van Wijdemeren staat dat Pos op 2,1
km. afstand woont ( de grens is
300 m.) en dus niet rechtstreeks
geschaad wordt. Daarnaast
treedt hij op namens zichzelf en
gaat het dus om een persoonlijk
belang. Overigens ging ze niet
door op de vraag wie de waarheid sprak. De afgevaardigde
van de gemeente beweerde dat
zij Pos duidelijk had verteld wat
zijn rechten waren, maar dat hij
niet wilde luisteren. Roelof Pos
bezwoer dat mevrouw loog,
want het woord ‘ontvankelijk’
was nooit ter sprake gekomen.
De rechter vroeg nog wat door
op zijn belangen. Die kwamen
erop neer dat Pos vindt dat hij
opkomt voor de weidevogels
en met name de grutto die niet
meer meetellen in de nieuwe
natuur.
“Natuurmonumenten vernietigt het bloemrijke
grasland. Dat gaat me vreselijk

aan het hart. Ik wil dat de grutto weer terugkomt.”
De rechter zei: “Ik kijk niet naar
de grutto en Natuurmonumenten. Ik begrijp uw enorme betrokkenheid. Maar de wetgever
heeft z’n grenzen. Ik kijk alleen
naar de vraag of u ontvankelijk
bent of niet.”
Aangrijpend
Hoewel de rechtszaak alleen
ging om de wetsregel ‘ontvankelijkheid’, sijpelde zo nu
en dan toch de liefde voor de
natuur door. “Ik kom op voor
een vogel die niets te vertellen
heeft. Dat doe ik als persoon,

Foto: Roelof Pos (met aktentas)
te midden van zijn volgelingen
als natuurliefhebber. Hoe kon
ik weten dat je als eenling niet
mag strijden? Moet ik dan nest
een gruttonest gaan wonen?
Er is mij nooit verteld dat je
een vereniging nodig hebt. Ik
wil die grutto graag weer horen” zei een geëmotioneerde
Roelof Pos. Die ook zijn vele
volgers bedankte. Het was een
aangrijpend moment om een
grote groep dorpelingen te
aanschouwen die Pos wilde
steunen in zijn vergeefse strijd
tegen de regels.
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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/Leushuis)
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

w H. Antonius
Zo. 15 juli: 09.30 uur: w&cv.
Liturgiegroep.
w St. Martinus
Za. 14 juli: 19.00 uur: euch.
J. Dresmé.
w OLV Hemelvaart
Zo. 15 juli: 09.30 uur: euch;
E. Kaak, samenzang.

PKN Gemeenten

w Willibrordkerk
Zo. 15 juli: 10.00 uur:
Ds. F.P. Leever.
w De Graankorrel
Zo. 15 juli: 10.00 uur:
Ds. P.H. van Gilst.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 15 juli: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 15 juli: 09.30 uur:
Ds. H. de Jong, Kampen.
w Oec. Streekgemeente
Zo. 15 juli: 11.00 uur:
Geen dienst.

Streek Gemeenten

w Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 15 juli: 10.00 uur:
Br. R. Speelman.
w Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 15 juli: 10.00 uur:
Geen opgave.

Programma GooiTV
Vanaf 11 juli zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
Vanwege de zomer is er een enigszins aangepast televisieprogramma:
- TV Magazine met diverse onderwerpen, waaronder aandacht voor een
groots evenement op Pampus en Kort Nieuws.
- RegioHub gaat over de werkzaamheden van Jeugd en Gezin in deze
regio.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

AANLEVEREN KOPIJ
Aanleveren van tekst: 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. Aanleveren advertenties: Als (HR)PDF of
EPS bestand voor maandag 10.00 uur.

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD

WAT

WAAR

do. 12 juli

13.00 u.

Taxaties oude boeken, Arie Molendijk

Fletcher hotel, Oud Ldr. dijk

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

do. 12 juli

17.30 u.

Smakelijk Gesprek

’t Achterom (Antoniuskerk)

za. 14 juli

11.00 u.

Zomerfeest speeltuin De Eekhoorn

Elb. Mooylaan 31A, K’hoef

za. 14 juli

12.00 u.

Kerken Nederhorst den Berg open

Willibrord- en OLV- kerk

zo. 15 juli

06.00 u.

Open Ankeveense Viskampioenschap

Terrein IJsclub Ankeveen

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

zo. 15 juli

13.30 u.

Kanotocht Kortenhoef

Parkeren, Moleneind, N201

di. 17 juli

19.30 u.

Info participatie collectieve energie

Scouting, Kwakel 52. K’hoef

do. 19 juli

20.00 u.

Gemeenteraad

Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

20,21,22 juli 11.00 u.

Wonderfeel, muziekfestival

Landgoed Schaep en Burgh

za. 21 juli

11.00 u.

ASV Petanque toernooi

Sportcomplex ASV

za. 21 juli

12.00 u.

Kerken Nederhorst den Berg open

Willibrord- en OLV- kerk

Mad Science Zomerkamp

Bieb, Tjalk 41, Loosdrecht

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 252928
06 - 11238777

30-07/02-08 09.00 u.
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Door: Herman Stuijver

Monitor sociaal domein
WIJDEMEREN- Vanaf 2015 zijn
gemeenten verantwoordelijk
geworden voor het beleid en de
uitvoering op het gebied van de
WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet. Sindsdien ontvingen
leden van de gemeenteraad
hap snap veel stukken over
onderdelen van het sociaal domein, vaak zonder cijfers. In de
gemeenteraad bestond de behoefte aan een compleet overzicht van ontwikkelingen in het
sociaal domein. Welnu vorige
week presenteerde wethouder
Rosalie van Rijn de ‘Monitor sociaal domein’ waarin bijna alles
op een rijtje staat.
Natuurlijk wezen diverse leden
van de commissie Maatschappelijke Zaken op feiten die ontbraken of niet volledig waren,
doch unaniem waren de commissieleden akkoord zodat dit
omvangrijke stuk in de gemeenteraad als hamerstuk wordt
behandeld. Max Schouten van
PvdA/ GroenLinks zou graag
een populaire versie willen die
voor alle inwoners leesbaar is.
CDA ‘er Bas Kers vroeg naar
een actuele stand van de woningbehoefte, ook miste hij een
uitdieping van de armoedecijfers. Terwijl Margriet Rademaker van DLP vond dat er in het
algemeen te weinig absolute getallen waren. Namens D66 wees
Miryam Kooij op de gevolgen

van de enorme grijze druk met
steeds meer oudere inwoners.
Zij was het eens met Sorrel Hidding (VVD) dat het hoofdstukje
‘verwarde mensen’ te algemeen
was, die heb je in alle soorten en
maten. De wethouder wees erop
dat het ging om een flexibel
stuk dat in ontwikkeling is. Ze
zou verschillende aanpassingen
invoegen zoals de specificatie
van wie er woningzoekend zijn,
ook het recente Veiligheidsrapport kan erbij worden geplakt,
evenals de Voedselbankcijfers.
De aanpak van de Jeugdzorg is
meer een regionale kwestie.
Een greep uit de Monitor
De groep 45-54 jarigen is de
grootste leeftijdsgroep in Wijdemeren. Ten opzichte van het
landelijk gemiddeld zijn er relatief weinig ‘jong’ volwassenen
(25-34). Daarentegen zijn er relatief veel ouderen (65-85). Ook
ten opzichte van de regio Gooi
en Vechtstreek wonen er relatief
meer ouderen (55-64, 65-74) in
Wijdemeren.
WMO: Het gemiddelde aantal
uren voor de huishoudelijke
hulp is vanaf 2016 verminderd
van 2136 uur naar 1253 in 2018
(per week). De reden van de
vermindering is dat de normering beter is afgestemd op de
grootte van de woning. Vanaf
2015 is er een uitschieter in het
aantal personen met begelei-

ding, dat is sinds de gemeente
deze taak heeft gekregen. Er
wordt steeds meer op maat ge
keken naar wat mensen nodig
hebben, wat ervoor zorgt dat
niet alle aanvragen automatisch worden toegekend. Dit
kan verklaren waarom het aantal vervoers- en rolstoelvoorzieningen vooralsnog niet zijn
toegenomen. In Wijdemeren
hebben 8 mensen een indicatie
beschermd wonen. Er zijn 9 inwoners met een indicatie die op
de wachtlijst staat voor een beschermd wonen plek. De wachttijd kan oplopen tot 2 jaar.
Jeugd: In 2017 maakten 427
jongeren gebruik van Jeugdzorg,
waarvan zeven met verblijf, 347
bij de geestelijke gezondheidszorg en 31 bij jeugdbescherming- en reclassering.
Banen: In 2017 waren er 7.920
banen in de gemeente Wijdemeren. Het aantal banen per
1.000 inwoners in de leeftijd
15 tot en met 64 jaar bedraagt
557,6 tegen gemiddeld 667,9
in de groep van gemeenten met
een vergelijkbaar inwonertal.
Sinds 2001 is het aantal banen
in de gemeente Wijdemeren afgenomen met 8,0%. Het aantal
banen is in 2013 op z’n laagste
punt. Vanaf 2013 is het aantal
banen weer gestegen.
Uitkeringen: Wijdemeren heeft
een hoge uitstroom. Het is de
enige gemeente in de regio Gooi

Wethouder Rosalie van Rijn (foto: Douwe van Essen)
& Vechtstreek, waarvan het
aantal uitkeringsgerechtigden is gedaald. 40% van de
uitstroom is bereikt als gevolg
van het verkrijgen van betaald
werk. De overige 60% van deze
uitstroom is gevolg van o.a. verhuizing, ontvangen van AOW,
overlijden, start studie.
Er is 391 keer gebruik gemaakt
van de declaratieregelingen
(huishoudelijke
apparatuur
e.d.). Inwoners met een inkomen tot 120 procent van het
wettelijk sociaal minimum komen hiervoor in aanmerking. In
totaal hebben 400 minimahuishoudens in Wijdemeren een inkomen tot 120 procent van het
wettelijk sociaal minimum. Dat

is bijna 4 procent van alle huishoudens. Dit aandeel ligt onder
het landelijk gemiddelde van 12
procent en ook iets onder het
gemiddelde van 5 procent in
kleinere gemeenten. In 2017
hebben 41 inwoners gebruik gemaakt van het PING- loket. Het
aantal inwoners in een schuldhulpverleningstraject bedraagt
85 in 2017. Dit aantal is met 2
afgenomen t.o.v. 2016 en blijft
dus redelijk stabiel. Het aantal
mensen in een bewindvoeringstraject bedraagt 26.
De volledige monitor treft u aan
op: www.wijdemeren.nl/ raadsinformatie.

den de huidige wethouder De
Kloet eens bevragen op zijn visie op het nakomen van regels.
Want in een recent geval, de bomenkap op het Ankeveensepad
wordt volgens deze inspreker
wederom de schijn gewekt dat
sprake is van innige banden tussen ambtenaren en raadsleden
en een projectontwikkelaar.
Wethouder De Kloet vond de
toonzetting suggestief. Hij zei

Robby Israel
(foto: Douwe van Essen)
dat bij besluiten altijd alle stukken aanwezig zijn, behalve de
ambtelijke adviezen. Hij vroeg
Brugman concreet te zijn. Die
repliceerde dat bij zijn WOBverzoek de gespreksverslagen
ontbraken. Op de vraag van
Alette Zandbergen (DLP) zei
de inspreker dat hij toentertijd
geen klacht had ingediend.

Opmerkelijke insprekers
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Vorige week
waren er twee opmerkelijke
insprekers. Zowel Robby Israel
als Edwin Brugman deden een
appel op de integriteit van de
lokale politici.
Israel had zich mateloos geërgerd aan de reacties van ‘de
crème de la crème van de bestuurders’ die lachend hadden
gereageerd op een ‘misdadige
uiting’ van auteur Tommy Wieringa. Op het VNG- congres in
Maastricht werd hij voor een
volle zaal met burgemeester en
wethouders geïnterviewd door
Twan Huys. Gevraagd om zijn
mening over de ‘aanslag’ op het
Telegraafgebouw antwoordde
Wieringa: “Het werd tijd.” Tot
Israels verbijstering was er enthousiast applaus en grote hilariteit.
Niemand stond op of nam afstand van deze woorden. Israel
wist dat alle vier Wijdemeerse
wethouders aanwezig waren.

Hij wist dat geen van hen publiekelijk afstand had genomen
van Wieringa’s antwoord. “Integriteit is een veel besproken onderwerp, maar als het puntje bij
paaltje blijft het stil.” Na Israels
betoog bleef het opmerkelijk stil
in de raadzaal. Alleen CDA ‘er
Dik van Enk ondersteunde Israels aanklacht. Hij vroeg zich af
‘of de Wijdemeerse bestuurders
ook gelachen hadden’. Dat leek
hem onwaarschijnlijk. Dorpsbelangen- fractievoorzitter René
Voigt vroeg of het om een doodzonde ging. “Ja, een doodzonde”
antwoordde Robby Israel. Voigt
vond dat Israel uit de bocht
vloog in zijn jacht op klappende
Wijdemeerse bestuurders.
Gespreksverslagen
Edwin Brugman verzette zich
eerder tegen de bouw van 12
seniorenwoningen op het Ankeveensepad in Nederhorst den
Berg. Nu stelde hij dat politieke
ambtsdragers een voorbeeldgedrag moeten tonen waar het
gaat om integriteit. Bij het toen-

malige bouwplan had hij zijn
zorgen uitgesproken over de innige banden tussen ambtenaren
en raadsleden van Wijdemeren
aan de ene kant en projectontwikkelaars en andere private
organisaties aan de andere kant.
Het ging toen over bouwplannen in het natuurgebied van
het Ankeveensepad. Dat had
hij geconstateerd na een WOBverzoek (inzage in openbare
stukken), de werkelijkheid werd
daarbij meerdere malen geweld
aan gedaan, meende Brugman.
Hoewel burgemeester en wethouder toen verzekerden dat er
niets aan de hand was, zag hij dat
bij een later WOB-onderzoek
opeens het mailverkeer was
verdwenen. Hij wil dat B&W in
het vervolg alle contacten tussen
de gemeente en private partijen
vastleggen. Concreet dus: in het
dossier op te nemen wanneer
en met wie ambtenaren en wethouders hebben gesproken, en
tevens een gespreksverslag te
laten opstellen. Het leek Brugman goed dat de commissiele-
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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
gou-den en zilveren sieraden.
Geo-pend van wo t/m za van
11.00-16.30 uur. Middenweg
94 Ned. den Berg. Tel. 0294252375
Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties klaar terwijl u wacht (ind.
mogelijk). E. du Perronstraat
38, 1382 SZ Weesp. Tel. 0294418722
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg
106, Ned. Den Berg. 0294251451.
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
INFO 0653319921
Niets leuker dan muziek

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.

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
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waardebepaling ?
035 - 656 0235
Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.
Vanaf heden kunt u voor een
behandeling van MV Hairstyling
ook terecht bij Enerki Spa
Vreelandseweg 37A
Ned. den Berg
Informatie: 06-51140404
GSM EN COMPUTERSERVICE
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND
Alle ’mobiele’ abonnementen
Verkoop, hulp, reparatie
iPhone, Samsung, Nokia HP
Koffie & thee staat klaar
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
Te koop gevraagd Postzegel-

verzamelingen P.Verwey
035 6921527
Last van kalknagels?
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Kort nieuws

Severin Combi/magnetron oven. 6mnd oud. 85 euro
Nieuwstaat ! 06-22237596

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.

www.rachidas.nl
Patisserie aan huis
Met zorg gebakken
035-8872660

Cultureel Centrum Nederhorst
den Berg nieuwe cursussen/lezingen/workshops www.bergsecultuur.nl

Hulp in huish. gezocht
3 uur p.wk. in NdB telnr.
0638926700

Kort nieuws
Kijk op www.wesopa.nl voor
het programma-aanbod in De
City of Wesopa.
Leren bridgen? In september
start op maandagavond een beginnerscursus in de Bergplaats,
Ned. den Berg, met gekwalificeerde docent van de Bridgebond. Inl. 0620514045.
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.
‘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-

Nieuw in ‘s-Graveland
Bistro De Garde
3-gangen maandmenu 25,00
3-gangen keuze menu 35,00
Zuidereinde 208
www.bistrodegarde.nl
open voor lunch&diner
nu ook op maandag open
Winkelmedewerk(st)er gezocht. Zie beide vacatures
op deboerdierenruiter.nl

Bezorger gezocht
Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op woensdag in
Kortenhoef ons Weekblad Wijdemeren te bezorgen
Ben je geïnteresseerd om Weekblad Wijdemeren te bezorgen?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND GARANTIE
Twingo Limited 5drs
Twingo Collection 5drs
Clio Intens Automatic 5drs
Clio Estate Intens automatic
Captur Intens Tce-90
Megane 1.6 Cabrio
Megane Estate tce-115
Megane Estate Dci
Kadjar Intens automatic
Scenic Intens Tce-130
Espace Dynamique 2.0-T
Peugeot 3008 Executive 1.6
Lancia Ypsilon 1.4 Oro
Opel Meriva 1.6 Automatic

Zwartmet.
Wit
Roodmet.
Zwartmet.
D.blauwmet
Beigemet.
Grafitmet.
D.blauw
Blauwmet.
Blauwmet.
Zwartmet.
Blauwmet.
Zwartmet.
Zilvermet.

06-2017
05-2017
04-2017
05-2016
01-2018
01-2005
11-2012
11-2005
03-2017
04-2017
01-2006
11-2012
08-2009
06-2004

7000 km
3000 km
13700 km
46000 km
6000 km
183000 km
108000 km
117000 km
22000 km
10000 km
177000 km
115000 km
85000 km
86000 km

11750,10700,19500,16350,20950,3750,10700,5000,28750,27000,8000,10975,4750,3450,-
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Cultuur

Door: Herman Stuijver

In gesprek met Georges Mutsaerts

Luisteren en luieren op Wonderfeel

’s- GRAVELAND- Het ziet ernaar uit dat ook de 4e editie van Wonderfeel op 20, 21 en juli a.s. zal zijn uitverkocht, meent Georges
Mutsaerts die samen met Tamar Brüggemann de directie vormt
van dit klassieke muziekfestival op landgoed Schaep en Burgh in
‘s- Graveland.
“Bij de kinderkaarten, die gratis zijn, zitten we al aan het
plafond van 800 en ik denk
dat die 2500 kaarten voor volwassenen per dag ook binnen
niet al te lange tijd zijn uitverkocht” vervolgt Mutsaerts.
Wonderfeel kun je gerust het
grootste buitenfestival voor
klassieke muziek noemen. Op
zeven podia spelen musici van
wereldklasse – jonge honden
en oude rotten – van barok
tot minimal, met lijntjes naar
jazz, wereld- en popmuziek.
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Er doen 350 musici mee, verspreid over ruim 125 concerten. Van topviolisten Isabelle
van Keulen en Niek Baar via
pianist Jan Vayne naar slagwerker Han Bennink, een grote variatie.
Kwaliteit
Nieuw in 2018 zijn enkele
dansvoorstellingen. “We zoeken elk jaar naar nieuwe verbindingen met de muziek. De
dans is een stroming die hier
perfect in past, omdat we er

ook de ruimte voor hebben”
stelt Mutsaerts. Die zegt dat
het weinig moeite kost om
artiesten te arrangeren voor
Wonderfeel. “Ze willen hier
graag spelen, juist vanwege die
natuur. Het is voor hen totaal
anders dan in een concertzaal,
ook akoestisch, maar die interactie met publiek waarderen de deelnemers bijzonder.
Het gaat om de beleving, die
is totaal anders.” Er zijn slechts
twee criteria die de directie in
samenwerking met de zes programmeurs stelt: “In de eerste
plaats moeten de kwaliteit en
de integriteit van niveau zijn.
Daaraan doen we geen concessies en we stellen een grens
aan het aantal decibellen. We

zitten hier wel in de natuur.
Binnen dat kader kan vrijwel
alles.”
Naast muziek en dans vormt
de literatuur ook een belangrijke pijler van het driedaagse
programma, met grote namen als Arthur Japin en Peter
Buwalda. “Dat doen we naast
het programma ‘Dichter onder
de Boom’, met bekende namen
als Jean Pierre Rawie en Eva
Gerlach.”
Routeplanners
Wellicht vindt een bezoeker het lastig om binnen het
overzichtelijke blokkenschema een keus te maken uit die
overdaad aan muziek, dans en
literatuur. Voor hen zijn er een

routeplanners die je op weg
helpen. Er zijn er vier: To the
Max (voor iemand die zoveel
mogelijk wil volgen); Highlights (louter hoogtepunten);
Loves Kids (voor de kinderen)
en The Mix (alle soorten kunst
passeren).
Cello
Mutsaerts taak bestaat voornamelijk uit het begeleiden van
gasten, veelal uit het buitenland. “In het buitenland volgt
men dit festival ook. Ik mag
hen rondleiden langs diverse
podia zodat ze de sfeer en de
entourage kunnen opsnuiven.
Ik las in het NRC eens de kop
‘Uniek in de wereld’ en dat is
het echt. Het feit dat je ontspannen in en uit kunt lopen
bij concerten, die vrijheid in
de open lucht, is inderdaad
uniek” sluit George Mutsaerts
af. Die zelf één absolute favoriet heeft, dat is Victor Julien-Laferrière. De Fransman
won vorig jaar de Brusselse
Koningin Elisabethwedstrijd,
voor het eerst gewijd aan de
cello. Hij werd geroemd om
zijn precisie en verbluffende
ingetogenheid. Hem kunt u
zaterdags bewonderen op het
Veld tussen 16.00 en 16.45 uur.
Op www.wonderfeel.nl kunt
u de totale programmering
bekijken en tal van andere wetenswaardigheden lezen over
Wonderfeel.
Foto: Foppe Schut
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Onze etappewinnaar:

Tour-de-Francetaart

€ 8,95

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Emmaweg 64 A Kortenhoef

NIEUW

Op een idyllische locatie
met vrij uitzicht over sloo
tjes en weiland ligt deze
recent gemoderniseerde
vrijstaande villa (2008). De
schitterende tuin van 1144
m2 heeft diverse terrassen,
een veranda, een carport

Insecten in Wijdemeren
WIJDEMEREN - Diverse inwoners van Wijdemeren hebben zich onlangs tot de gemeente Wijdemeren gericht
door het opsturen van het formulier ‘Tips voor een bewuster
insectenbeheer’ dat recent in
het maandblad van Natuurmonumenten te vinden was.
Dit formulier geeft tips hoe
onze omgeving ingericht kan
worden zodat insecten daar
goed in kunnen leven. Ook
een gemeente kan hier een
belangrijke bijdrage aan leveren.
Denk
aan het minder vaak maaien
van graslanden en het planten

van (zo veel mogelijk) planten,
bomen en struiken. Door geen
giftige bestrijdingsmiddelen
te gebruiken. En door het realiseren van bijenlinten. Deze
inwoners maken zich zorgen
over de hoeveelheid insecten in Nederland. En terecht.
Tweederde van de insecten verdween in de afgelopen 30 jaar.
Voor de bestuiving van bloemen en planten zijn insecten
onmisbaar. Zonder bijen zou
de wereld er kleurloos uitzien
en er zouden maar heel weinig
bloemen zijn.
Ik heb hier met de wethouder
Duurzaamheid, Joost Boer-

mans, over gesproken en die
heeft aangegeven dat hij bekijkt
of hij in de nog op te stellen
‘Duurzaamheidsagenda’ van
de gemeente Wijdemeren hier
aandacht aan zal geven. Dat
wachten we dus even af. Ik
wil degenen die het formulier
hebben ingevuld en verstuurd
hartelijk danken. En dat kan
natuurlijk nog steeds.
Stan Poels, raadslid gemeente
Wijdemeren

Ook in zomermaanden
Smakelijk Gesprek
KORTENHOEF- Donderdag
19 juli is het Smakelijk Gesprek
met een Afrikaans tintje. De recepten voor deze maaltijd zijn
afkomstig uit Kongo Kinshasa,
waar een van de deelnemers
vroeger heeft gewoond.
De volgende keer worden in

ge gevraagd van minimaal
€ 3,50 . Opgeven kan bij Florence. Tel. 06 4703 7219 of per
email: info@pioniersgroep-wijdemeren.nl. Inloop vanaf 17.30
een buitenoven heerlijke piz- uur in het Achterom bij de Sint
za’s gebakken op donderdag 16 Antonius kerk , Kerklaan 24 in
Kortenhoef.
augustus.
In de zomermaanden wordt
de Graankorrel verbouwd en Meer info:
kunnen we terecht bij het Ach- www.pioniersgroep-wijdemeren.nl.
terom.
Er wordt een vrijwillige bijdra-

voor meerdere auto’s en
een nieuwe schuur van

Bezorger gezocht

47m2. Lichte woonkamer met een grote serre, openslaande deuren en een
natuurstenen vloer met vloerverwarming. Luxe goed geoutilleerde keuken
met kookeiland. Woonoppervlak 152 m2, inhoud 600 m3.
Vraagprijs 884.000 euro k.k.

Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op woensdag in
Kortenhoef ons Weekblad Wijdemeren te bezorgen
Ben je geïnteresseerd om Weekblad Wijdemeren te bezorgen?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

Speelterrein
Door: Cor Koster

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

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

Het Zoddeland en het park de
Vijnen in Nederhorst den Berg
zijn opnieuw ingericht. Het geheel werd op maandagmiddag
2 juli officieel geopend door
wethouder Joost Boermans en
oud-wethouder Theo Reijn in
het bijzijn van zo’n 20 buurtbewoners.
Een paar woorden namens het
gemeentebestuur, een hapje,
een drankje, een stukje taart,
kortom de gebruikelijke afsluiting van een project: nieuwe
bestrating, parkeerplaatsen en
riolering. Het nieuwe park is
speelterrein geworden en ziet er
leuk en lekker ruig uit: heuveltjes, gras (nog niet overal echt
opgekomen door de droogte),
bomen, zand en speeltoestellen van natuurlijke materialen.
Drie delen door een heuvelrug
van elkaar gescheiden, met een
apart stuk waar je een balletje
kunt trappen en een gedeelte
voor de kleintjes. De aanwezigen waren heel positief over de

herinrichting want ‘de gemeente heeft echt naar ons geluisterd. En er spelen hier nu meer
kinderen dan vroeger’.
Op het moment van de opening was een jongen van 10
jaar bezig op een van de toestellen. Ik vroeg of ik een foto
van hem mocht maken want
een leeg speeltoestel is een bee
tje kaal. Hier het vervolg van
ons gesprek.
- Waar is het voor? Voor op internet? Dan niet.
- Weet je wat, ik maak wel een
foto van je van achteren, dan

ziet niemand wie je bent.
- Nee, dan ook niet. M’n ouders
vinden het niet goed en ook op
school zeggen ze dat je dat niet
moet doen. Niet als-ie op internet gaat. Sorry hoor, zelf vind
ik het niet zo erg, maar … nee
dus. Dag meneer.
‘t Is jammer dat we in een
maatschappij leven, waarin dit
soort waarschuwingen van ouders en school nodig zijn. Maar
prima dat sommige kinderen
ernaar luisteren.
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Kunst

Door: Herman Stuijver

Stralende 9e Place du Tertre
KORTENHOEF- Voordat het
tromgeroffel van Angelo van
den Burg en de slagwerkgroep
BMOL losbarstte als slotact van
de 9e editie van Place du Tertre
reageerde Geertje Eshuis verbouwereerd. Dat zij met haar
‘IJsvogel op visjacht’ de 1e prijs
van de vakjury ontving, had
ze in de verste verten niet verwacht.
Uit handen van ex-cultuurwethouder Sandra van Rijkom
kreeg Marjan Rigters de Publieksprijs met een aandoenlijk
schilderij van kinderen die aan
de rand van het zwembad afwachten op de instructies van
de badmeester. Uit 130 inzendingen had de jury 25 genomineerden geselecteerd, waaruit
de bezoekers de eerste twee
kozen. Ook Eduard Pootjes was
een favoriet met een bijna lichtgevend zeelandschap.
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Initiatiefnemer Ingrid Jansen van Atelier Art to Join was
verguld met deze ‘waanzinnig
mooie dag’ en ze bedankte uitbundig de vele vrijwilligers die
op allerlei niveaus hand- en
spandiensten hadden verricht.
Ook roemde ze de bijdrage van
de jongeren. Dat is een hoopgevende constatering te midden
van de grijze golf met kekke
strohoedjes die doorgaans de
kunstmarkt bezoekt. Er was
veel te zien en te horen. Naast
de modelbouwers met hun
speelgoedtreintjes zag je sieraden, Indiase hemden, klassieke lijsten, wijnen, beelden, een
petflessenwaterval, een kraam
met Art Supplies en een schier
eindeloze reeks aan schilderijen. Van ronduit amateuristische landschapjes tot zeer
aantrekkelijke werken, in vele
variaties, voor elke smaak wel
iets. De grote kleurrijke stads-

gezichten van Loosdrechter Bas
Greve springen eruit, maar de
zoete pastels van hond en kat
van Carien spreken ook aan.
Het terras was de hele dag goed
gevuld, want het was uiteraard
heerlijk toeven aan de rand van

de Kortenhoefse polder. Cees
Pameijer c.s. brachten diverse
Franse melodieën ten gehore.
La Vie en Rose, dat was het bovendrijvende gevoel, gelukzalig
wegdrijven met du vin, du pain
et du boursin en natuurlijk l’art.
De Kunst! Ingrid Jansen liet zich
van haar beste kant zien toen ze
een schildersperformance gaf

op muzikale klanken. Het resulteerde in een zomers beeld van
een Zuid- Europese haven met
veel kabbelend water.
Volgend jaar is er hoogstwaarschijnlijk een extra bijzondere
10e Place du Tertre.
Geertje Eshuis met haar
winnende schilderij

Op zoek naar de ijsvogel BRC wandelt met bewoners
’s- GRAVELAND- Ergens op
een geheime plek in het langgestrekte ‘s- Graveland, in een
stukje donkergroen woud aan
de rand van een heldere sloot
huist een ijsvogel. Voor de
13-jarige Kasper Baalmans uit
het verre ’s Gravenmoer was
het de kunst om zijn gevederde
vriend te spotten.
Bij het jeugdprogramma ‘Betreden op eigen Risico’ wordt
de studio op zijn kop gezet
wordt. Om iets van je bucketlist te kunnen afstrepen moet je
geluk hebben en risico durven
nemen! Nergens ben je veilig.
Een van de onderdelen is dat je
een wens kunt laten uitkomen.
Kasper wilde heel graag een
ijsvogel op de gevoelige plaat
vastleggen. Dus werd hij al vanaf 7 uur ’s ochtends opgevangen
door een filmploeg. Presentator
Tim Senders blinddoekte het

slachtoffer en nam hem mee
langs diverse hoeken op deze
uiterst geheime locatie, Kasper wist niet wat de bedoeling
was. In ieder geval niet oma
ophalen, zoals z’n vader had
gezegd. Uiteindelijk ontmoet
hij Jeroen Stel, die je gerust dé
ijsvogelfotograaf kunt noemen.
Samen kruipen ze behoedzaam
in het tentje om deze mooiste broedvogel van Nederland
met exotische oranje, blauwe
kleuren op z’n camera vast te
leggen. Het is al heel bijzonder
dat deze vogel hier te zien is.
Door de Siberische winden van
afgelopen winter daalde de het
aantal paartjes met 80%. Eind
september kunt u op Zapp zien
of Kaspers wens in vervulling is
gegaan.
Foto: Kasper in gesprek
met Tim (links)

De Kuijer

NEDERHORST DEN BERGDe wandelafdeling van de
Bergse Runnersclub gebruikte
de zaterdagse wandeltraining
voor een verrassing voor de
bewoners van zorgcentrum
Amaris De Kuijer. Zij werden
door de Bergse Runners begeleid bij een wandeltochtje
door het centrum van het dorp.
Hetgeen door de ouderen en
de medewerkers zeer werd gewaardeerd.

Taxateur Arie Molendijk naar Fletcher hotel
LOOSDRECHT- Denkt u een zeldzaam boek, handschrift, (staten)
bijbel, een oude (handingekleurde) atlas in uw bezit te hebben of documentatiemateriaal
uit de oorlog, foto’s, ansichtkaarten of prenten?
Schroom niet langs te komen
voor een taxatie bij de in den
lande bekende taxateur van
oude boeken Arie Molendijk

uit Rotterdam. U bent van
harte welkom in hotel Fletcher,
Oud Loosdrechtsedijk 253 op
donderdag 12 juli van 13.00 tot
16.00 uur in het restaurant.
Meer dan 1700 taxaties heeft
Molendijk inmiddels op zijn
naam staan. Kosten voor een
taxatie zijn 5 euro per 5 tot ca.
10 boeken. Waaronder ook series als 1 item bedoeld wordt. De

kosten van taxatie van grotere
partijen/bibliotheken, die meer
tijd in beslag nemen, variëren
van 25 tot 50 euro. U krijgt altijd
alle aandacht en uitleg. Een taxatierapport voor de verzekering
is mogelijk, maar alleen voor
waardevolle boeken met een individuele waarde vanaf 75 euro.
Zie ook: www.molendijkboeken.nl.

Brandwondenstichting zoekt collectanten
De Brandwonden Stichting zet zich in voor mensen met brandwonden. Dit kan alleen met de hulp
van veel collectanten. Dit jaar is de collecteweek van 7 tot en met 13 oktober.
Mensen die zich het lot van brandwondenslachtoffers aantrekken, kunnen helpen door zich direct
aan te melden als collectant via www.brandwondenstichting.nl/collecteren of door te mailen naar
Ursula Hopman- van Zaanen, de organisator van de collecte in ’s-Graveland en Kortenhoef. Emailadres: uvzaanen@hotmail.com. Mocht je interesse hebben maar dit jaar toevallig de genoemde week
niet kunnen, meld je dan toch aan. Volgend jaar nemen we dan opnieuw contact met je op.
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Voor goede sushi’s naar Tokyo
Door: Herman Stuijver
Sinds twee maanden 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.

Het Wapen van Amsterdam en het Rechthuis
’s- GRAVELAND- Wim Fecken brengt elke dinsdag door in de archieven, behalve zomers. Uren snuffelt deze gepassioneerde amateurhistoricus in vergeelde documenten en oude krantenknipsels. Eenmaal thuis maakt hij een verslag van zijn zoektocht. Dat heeft ertoe
geleid dat Wim een nieuw boek heeft uitgegeven: Geschiedenis
van Het Wapen van Amsterdam en het Rechthuis in ’s-Graveland.

Een must voor iedereen die geïnteresseerd is in wat er vroeger te
beleven viel op het Noordereind
in ’s-Graveland. Daar bevinden
zich twee gebouwen die bepalend
waren voor de historie: vanouds
Het Wapen van Amsterdam (nu
restaurant Vlaar) en het naburige Rechthuis, schuin tegenover
de NH- kerk (de stal was waar
nu de kapper zit). Het waren de
blikvangers op wat vroeger de
‘Lange- of Voorweg’ heette. Aanvankelijk was het Wapen een
buitenhuis van een welgestelde
Amsterdamse familie, het tweede gebouw was ooit een herberg. Niet alleen vond Fecken
in de archivalia veel informatie
over de gebouwen, ook kwam
hij steeds meer te weten over de
bewoners en hun familie. Het
werd een diepgravende verkenning en soms moest de onderzoeker bepaalde feiten uit andere
bronnen kritisch tegen het licht
houden. Ook het randgebeuren

rondom deze twee vooraanstaande gebouwen heeft Fecken
meegenomen. Hij schrijft: ‘Het
is kortom een verzameling van
gegevens die een redelijk beeld
vormen van de beide gebouwen
in de achter ons liggende eeuwen.’ Het is geordend in chronologische volgorde, vanaf 1681
(Rechthuis). Het boek telt tientallen afbeeldingen van originele documenten, waaruit blijkt
dat de schrijver beslist geen 160
saaie pagina’s heeft gevuld. Ook
wordt het boekwerk opgesierd
met vele foto’s uit verleden en
heden. Vollediger kan haast niet,
en dat voor ruim twee tientjes.
Wim Fecken vindt zijn missie
geslaagd als zijn verkenning de
lezer ‘enige aardige uurtjes leesgenot schenkt’.
Het boek is af te halen tegen betaling
van € 22.50 aan de Julianaweg 26 in
Kortenhoef. Of te bestellen via email:
wimfecken@hotmail.com

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 apotheker 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 hoofd-

zaak 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

Theater De Dillewijn loopt als een trein
ANKEVEEN - U hebt het vast
al gelezen of gehoord. Na vier
intensieve jaren als directeur
van Theater De Dillewijn wil
René de Rooij zijn tijd en energie weer eens in andere zaken
steken. Hij neemt met ingang
van het nieuwe theaterseizoen
afscheid. Bestuur en vrijwilligers vinden dat uiteraard heel
jammer, maar zij zijn niet bij de
pakken neer gaan zitten.

Integendeel! Het bestuur van
Theater De Dillewijn heeft in
nauw overleg met de Kernploeg, waarin de vertegenwoordigers van alle commissies zitting hebben, alle taken
van René verdeeld. De verschillende commissies hebben
dit voortvarend opgepakt en
zich hierin inmiddels bewezen; het loopt als een trein!
Hiermee komt de noodzaak

voor een volledige nieuwe directeursfunctie te vervallen.
Het bestuur heeft daarom besloten dat het voldoende is
om iemand aan te stellen die
het overzicht houdt op alle lopende zaken en die, daar waar
nodig, kan bijsturen of ondersteunen.
Sinds 2011 is Margo van Ree
actief betrokken bij De Dillewijn. Sinds de opening in 2014
was zij verantwoordelijk voor
de verhuur van het theater. Nu
deze taak is overgedragen aan
Arda van der Lee, heeft Margo
haar handen vrij om aan haar
nieuwe uitdaging te beginnen.
Zij zal het overzicht houden
over alle terreinen waarop De
Dillewijn actief is. Bovendien
gaat zij sturing geven aan de
grote groep vrijwilligers.
Dat het theater loopt blijkt
ook uit de kaartverkoop. De
tickets voor het nieuwe theaterseizoen zijn sinds 8 juni
jl. te bestellen via de website.
(www.dedillewijn.nl) Een enkele voorstelling is zelfs al uitverkocht, er zijn nu in totaal al
ruim 600 kaarten besteld.
Theater De Dillewijn wordt
ook steeds beter gevonden
als huurlocatie voor zakelijke
bijeenkomsten, rouwen, trouwen of kleine feesten. Hebt u
interesse in de huur van deze
sfeervolle ambiance? Maak
dan een afspraak om geheel
vrijblijvend uw wensen te bespreken.
(verhuur@dedillewijn.nl)
Ook zin om in deze rijdende
trein te stappen? Word vrijwilliger! Stuur een mail naar
info@dedillewijn.nl en laat ons
weten waar uw interesse ligt.
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Door: Herman Stuijver

Open Ankeveens
Viskampioenschap
ANKEVEEN- Wie echte dorpsfolklore wil meemaken, moet a.s. zondag voor een keer vroeg uit de veren. Want dan kunt u getuige zijn
van het Open Ankeveens Viskampioenschap. Stefan van Houten
van Het Wapen van Ankeveen houdt niet van overdrijven, maar
het ‘zou weleens een record aantal deelnemers kunnen zijn’. Nou,
dan weet je ’t wel.
Rond 06.00 / 06.30 uur verzamelen jong en oud zich bij het
dorpscafé, waar de uitbater hen
gastvrij ontvangt met een bakkie verse koffie (of thee). Dan
worden de visplekken verloot,
want het scheelt op welke plek
je je hengel uit mag werpen op
de legakker naast het clubgebouw van de Ankeveense IJsclub. Kenners als Albert Leurs
en Dirk Kastermans weten dat
als geen ander. De kinderen
krijgen geen vaste plek, die mogen heen en weer lopen, als ze
rust maar niet verstoren. Steeds
meer kinderen doen mee, alleen al het geslacht Schouten
vult een half klaslokaal.

Om 7 uur geeft hoofdscheidsrechter Frank Arendse het
startsein. Het gaat erom wie het
grootste gewicht aan vis aan de
haak slaat. De nummer-3 van
2017 had 36 voorntjes, winnaar
Stefan Stalenhoef slechts vier,
maar wel drie brasems. Dat tikt
aan!
Doe mee
De variatie aan vistechnieken is
groot, van een eenvoudig bamboehengeltje tot geavanceerde
apparatuur, inclusief feeders en
fish-apps. Rond 8 uur verzorgt
Stefan van Houten een eenvoudig ontbijtje, waarna de strijd
nog heviger zal worden uitge-

vochten. Om 10.30 uur volgt
het signaal ‘Leg Neer Die Hengel’ waarna het gezelschap blij
of bedroefd naar het Wapen zal
terugkeren. Binnengekomen
worden de mannen en vrouwen elk jaar weer aangenaam
verrast door de volle biljarttafels, barstensvol met visprijzen,
samengesteld in samenwerking

U kunt zich nog aanmelden bij
Stefan van Houten in Het Wapen van Ankeveen of via: info@
wapenvanankeveen.nl. Kinderen tot 14 jaar: € 5,-; volwassenen: € 12,50 (incl. prijs, koffie,
soep en broodjes).

met Raven Hengelsport. Er is
voor iedereen prijs. Naast een
hoofdprijs voor kinderen (tot
14 jaar) en volwassenen. Wie
gaat die prestigieuze PiKo- Bokaal (vernoemd naar de overleden medeorganisator Piet Koster) in 2018 in de wacht slepen?
De spanning in Ankeveen en
omgeving stijgt.

Clubkampioenschappen Lezers schrijven...
Rijvereniging
Door: Cees Stalenhoef
NEDERHORST DEN BERG Spanning ten top de afgelopen
dagen op de manege Laanhoeve. Na een fiks aantal wedstrijden het afgelopen jaar streden
de best geplaatsten in finalewedstrijd om de titel Clubkampioen 2018.
Donderdagavond ging het om
het onderdeel springen. De
jury werd gevormd door Marco Grotendorst en Gerrit Bergman. Allereerst de klasse-I met
12 deelnemers. Na een spannende barrage werd uiteindelijk Yvette Treur op Asselina de
clubkampioen. Gevolgd door
Anouk Knecht op Kivado en
Maud v/d Marel werd derde
op Trigger. Hierna kwamen
6 deelnemers in de ring in de
klasse-II. 1. Emma Vink op
Tyrona en tweede werd Demy
Simons op Kivado. Tenslotte
waren er twee deelnemers in
de klasse-III. Uiteindelijk werd
hier de kampioen: Maud Hartig
op Verena.
Vrijdagavond
Op vrijdag vond de finale plaats
bij de dressuur. Aan juryvoorzitster Anne Marie Riechelman
en haar schrijfster Merel Stuur
de taak om te bepalen, wie er
van de dertig deelnemers in de

diverse klassen clubkampioen
2018 zou worden.
Bij de dressuur zijn er verschillende klassen. Na een geweldige wedstrijd werden dit de
kampioenen:
Manon van de Berg (klasse N1)
op Held met 111,5 pnt; Chaline v/d Bos (klasse N2) op Held
met 112 pnt; Britty v/d Bosch
(klasse B manegeknollen) op
Messi met 183,5 pnt; Isa Springer (klasse B eigen paarden)
op Dana met 192 pnt; Lobke
Stilting (klasse L1 manegepaarden) op Tyrona met 192,5 pnt;
Monique Bruinsma (klasse L1
eigen paarden) op Cassino met
187 pnt en Alinda Drenth op
Urfenne ( klasse L1- M2 eigen
paarden extern) met 187,5 pnt.
Zaterdag
De zaterdag begon zoals gebruikelijk met de Mounted
Games. Dat zijn spelletjes met
en over paarden. Uiteindelijk
wonnen Sophie, Iris, Julia, Bibian en Eva (o.l.v. Bibi Griffioen).
Tot Pony van het Jaar werd uitverkoren: Nador. Paard van het
Jaar: Good Old Tangelo. Daarna volgde het sportieve hoogtepunt van het jaar: de Cross
(17 deelnemers). Hier won
Nicky Bergman met Ymke in
de B-klasse en Sophie Seegers
won met Atego de A-klasse.
De Pechprijs ging naar Maud

Stoplichten en hondenpoep
Vriendelijk verzoek om de stoplichten die na
de reorganisatie van Overmeerseweg etc. werden verwijderd, met de meeste spoed terug te
plaatsen. Vreselijk gevaarlijk, de kinderen zijn
aan de heidenen overgeleverd, want er is geen
enkele plek waar voorrang aan ze wordt gegeven. Ja, ja, 30 km-zone, aan mijn laars, geen
hond geeft voorrang aan ze. Zorg a.u.b. dat er
weer veiligheid op de Overmeerseweg (t.h.v. de
apotheek/tandarts) door de stoplichten weer terug te plaatsen waar ze stonden, voordat er iets
vreselijks gebeurt.
Hondenpoep. Vriendelijk verzoek aan alle eigenaren van honden om de drollen, die hun
schatjes zo ‘mooi’ hebben gedraaid en op elke
denkbare, groene plek (berm, stoep, speeltuin,
strandjes, etc.) hebben neergelegd, deze viezigheid op te pakken, in plastic zakjes die daar speciaal voor te verkrijgen zijn. De honden treffen
geen schuld, maar wel de eigenaren die deze viezigheid zelf ook niet voor de deur willen, maar

van de Marel en Alinda Drenth
die zonder nare gevolgen van
hun paard vielen. Dank aan de
vele vrijwilligers gedurende het
hele seizoen. De zeer geslaagde
driedaagse werd afgesloten met
een heerlijke barbecue.
Graag tot ziens op zondag 16
september bij de Open Dag op
de Manege Laanhoeve aan de
Meerlaan voor de opening van
het nieuwe seizoen 2018-2019
van de Rijvereniging.

het wel op andere plekken laten neerleggen en
menig onschuldig kind/volwassenen hier de
dupe van is en die smerigheid onder hun schoenen krijgen. Denk toch na en denk aan je medemens, haal je eigen rotzooi weg! En niet aan
komen met de smoes van: ik betaal hondenbelasting. Kom op zeg, als wij ‘wildplassen’ krijgen
we een boete (en we betalen ook belasting) en
de hondeneigenaren niet. Misschien iets voor
de gemeente om dit te bestraffen/beboeten.
Rineke Bouwer, Nederhorst den Berg
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KAN Nieuws juli Madelijn
Door: Willeke Veens - van der Wal, Wim Balk

Deze maand begint de zomervakantie en met verschillende
scholen zullen we in juli nog
een slotviering hebben. Na een
mooi en druk jaar kan iedereen
dan hopelijk genieten van een
periode van rust en ontspanning. Namens de KAN-parochies wensen wij u een goede
en fijne zomer toe.
Parochiefeest Kortenhoef
In Kortenhoef was het een bijzonder parochiefeest. Het weekend van 9 en 10 juni stond in het
teken van het jaarlijkse Antoniusfeest. Zaterdagmiddag was er
een feestelijke bijeenkomst voor
de vele vrijwilligers die de parochie rijk is. In de vroege avond
was er voor alle vrijwilligers van
de parochie een heerlijk oosters
buffet. Fijn dat zovelen zich zo
toegewijd inzetten voor de parochie. Op zondag 10 juni was
er een feestelijke viering, met als
voorganger diaken Wim Balk,
waar het kinderkoor Toontje
Hoger zong en het gemengd
koor ‘Werkgroep voor Liturgie’.
Aansluitend was er een gezellige middag achter de Kerk in en
bij het Achterom. Daarbij ontbraken het Rad van Fortuin en
het springkussen natuurlijk niet.
Geweldig georganiseerd! Dat
doen we volgend jaar weer.

Parochiefeest Nederhorst den
Berg
De voorbereidingen voor het
parochiefeest in Nederhorst
den Berg zijn in volle gang. Het
weekend van 8 en 9 september
zal het feest zijn met o.a. een
rommelmarkt, een bijzondere
tentoonstelling over ‘engelen en
demonen’ en op zondag zal er
een feestelijke Eucharistieviering zijn. Fijn als u er uit heel
Wijdemeren en daarbuiten dat
weekend bij kunt zijn.
Sint Martinuskerk 90 jaar
Bij gelegenheid van het 90-jarig
bestaan van de Sint Martinuskerk in Ankeveen zijn er jubileumpostzegels uitgegeven. U
kunt die gewoon gebruiken en
ze zijn nog steeds te koop: elke
dinsdagmorgen op het secretariaat tussen 09:30 uur en 11:30
uur. Als u rond 10:00 uur komt,
staat er ook een kop koffie, thee
kan ook, klaar. Bij gelegenheid
van dat 90-jarig bestaan van de
kerk gaan we met eigen vervoer
op 25 juli op bezoek bij een andere Sint Martinuskerk. Deze
staat in Hoogland en we zullen
daar o.a. een rondleiding krijgen. Opgeven kan elke dinsdag
op het secretariaat, ook telefonisch, en fijn als u wilt aangeven
of u wilt rijden of meerijden.

Temptation Island

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.
Wat een ongelofelijk foute show, Temptation Island. Wat een ongelofelijk domme lui die daar aan
mee doen. Ik kan er met mijn kop niet bij. Je weet
dat de verleiding groot zal zijn en je weet er camera’s meekijken. Je weet dat de filmpjes die je van je
partner bij het kampvuur te zien krijgt, bedoeld
zijn om je van je stuk te brengen. Je weet dat wat jij
doet en zegt, uit zijn verband gerukt wordt om je
partner gek van jaloezie te maken. Dat is het spel.
Mindfuck optima forma. Top televisie. Niks mis
met een beetje drama. En toch stink je erin... Vol
overgave. Met tranen, gevloek, getier, relatiebreuken en wraaksex tot gevolg. “ Ik wil weten of onze
relatie sterk genoeg is.“ Er is zelfs één stel dat voor
de tweede keer meedoet om deze reden. Omdat hun vorige deelname, op zijn zachtst gezegd,
niet zo’n succes was. Maar deze keer gaat ‘t ze wel
lukken, dat bewijzen dat ze de verleiding kunnen weerstaan. Ja, echt. Goed idee om je partner
met een aantal schaars geklede, zeer welwillende
verleiders naar een romantisch, zonovergoten,
tropisch paradijs te sturen, om eens lekker met

zo’n femme fatale of
casanova, één op één,
op date te gaan. (zeker
als die partner al eerder de fout is ingegaan). Dat
is vast de oplossing om erachter te komen of je relatie sterk genoeg is. Gaat vast heel goed, duh. Ik
ben al dertig jaar met Marc. En die vertrouw ik
blind. Maar ik stuur hem echt niet naar Temptation Island. Vragen om ellende. Gevalletje ‘poesop-het-spek-binden’ denk ik dan, maar goed, ik
weet ook niet of hij mij daar nou zo graag naar
toe zou willen sturen. Ik kan verleidingen maar
moeilijk weerstaan. Dat blijkt wel. Ik wil het niet;
kijken naar Temptation Island maar toch moet
ik het zien. En dat kan ik maar moeilijk laten.
Ja, Temptation Island is mijn grootste verleiding.
Maar ach, ik ben ook maar een mens toch? Het
is nog een wonder dat ik tussen de afleveringen
door nog tijd over heb om wat voor jullie te schrijven. Ik heb mezelf, speciaal voor jullie dus, met
gepaste tegenzin van het scherm losgerukt en wat
geschreven. Dat jullie dat even weten (en meenemen in de beoordeling) Dus als jullie het niet erg
vinden, rond ik nu af. Ik moet weer verder. Ik heb
het namelijk heel druk. Ik moet nog vier afleveringen tot de ontknoping. En in de volgende zit ‘t
kampvuur weer. Wordt vast en zeker weer hysterisch en dramatisch. Sorry en de groetjes dus….
Madelijn de With; madelijn.wiewatwaar@gmail.com;
Volg mij op FaceBook: MadelijnsSchrijfsels

Els Riebroek Lid van Verdienste
Door: Ria Hennis
KORTENHOEF- De jaarlijkse
algemene ledenvergadering
van DorpsBelangen, gehouden
op 26 juni, traditiegetrouw in
Sportcafé de Fuik, werd dit jaar
gemarkeerd door een bijzondere gebeurtenis. Els RiebroekBerkhout ontving uit handen
van de voorzitter een oorkonde
en een mooie bos bloemen.

Adverteren: zie onze site
www.weekbladwijdemeren.nl

Waarom? Els is op voordracht
van bestuur en fractie benoemd
tot lid van verdienste van de
kiesvereniging DorpsBelangen
en daar horen een oorkonde
en de bos bloemen bij. Els heeft
Els met voorzitter Wiet van den Brink in de ruim dertig jaar dat zij bij

SPAAR DEZE ZOMER VOOR HOGE KORTING OP BADTEXTIEL EN VERWENPRODUCTEN!

EXCLUSIEF BIJ AH KORTENHOEF

BIJ ELKE €5
EEN ZEGEL EN
BIJ 5 ZEGELS
EEN VOLLE KAART
ACTIE LOOPT T/M 25 AUGUSTUS

OP = OP !

DorpsBelangen betrokken is
altijd oog gehad voor het lief en
leed van onze leden. Bruiloften,
begrafenissen, ziekenhuisbezoeken, jubilea en wat al meer
op haar weg kwam, steeds trok
zij er op uit, op de fiets door
weer en wind. Dat dit zeer bijzonder is blijkt wel uit het feit
dat Els tot nu toe het enige lid
van DorpsBelangen is die deze
eer te beurt gevallen is.
Het bestuur en alle aanwezige
leden spraken de hoop dat Els
nog heel lang bij onze kiesvereniging deze taak kan blijven
uitvoeren. Gefeliciteerd, Els,
met deze onderscheiding, namens bestuur en fractie.
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Sponsor Saskia’s Amsterdam City Swim
Op 9 september duikt ons sportieve redactielid Saskia Luijer
in het Amsterdamse water
voor Stichting ALS Nederland.
Wordt u haar donateur?
Dit keer geen fietstocht of verre reis, maar een actie in eigen
land. Op 9 september doet ze
mee met de Amsterdam City
Swim. Dan springt ze in het
diepe en zwemt 2.018 meter
door de Amstel en Amsterdamse grachten om geld op
te halen voor Stichting ALS
Nederland. De opbrengst gaat
voor 100% naar onderzoek
voor het vinden van een oplossing voor ALS en voor verbetering van de kwaliteit van leven
van ALS-patiënten.
Complexe ziekte
ALS (Amyotrofische Laterale
Sclerose) is een progressieve
dodelijke zenuw- en spierziekte die iedereen op volwassen-

leeftijd kan treffen. Gemiddeld
overlijden er elk jaar in Nederland 500 patiënten en komen er
500 bij. Een effectieve behandeling is er niet, maar daar wordt
wereldwijd hard aan gewerkt.
Ook in ons land. Om daar meer
over te weten, bezocht ik eind
mei de open dag van het ALS
Centrum Nederland, dat gevestigd is in het UMC Utrecht.
Daar spraken vier professoren
over de nieuwste ontwikkelingen in het wetenschappelijk
onderzoek naar ALS. Zoals de
zoektocht naar de genetische
oorzaken, de onderzoeken
naar medicatie en andere therapieën, en het ontwikkelen
van praktische hulpmiddelen
om patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen. Tijdens
de rondleiding in het lab voor
stamcelonderzoek werd mij
steeds duidelijker hoe complex
de ziekte is. Er is niet één veroorzaker van ALS, maar ver-

schillende genetische afwijkingen (genmutaties) kunnen in
samenspel met andere factoren
leiden tot de ziekte. Om de juiste behandeling te vinden, moet
je dus eerst weten wat de exacte
oorzaak is. Om welke specifieke
genen gaat het? Waarom leiden
deze bij de ene persoon wel tot
ALS en bij de ander niet? Welke

andere factoren spelen een rol?
Wat gaat er precies mis en hoe
kan dit worden bijgestuurd?
Allemaal vragen waar men in
het ALS Centrum antwoorden
op probeert te vinden.
Help mee
Wilt u hier een bijdrage leveren, zodat de experts in het ALS

Centrum meer mogelijkheden
krijgen om dit belangrijke werk
te doen? Aarzel dan niet, maar
sponsor haar Amsterdam City
Swim via de website: www.
amsterdamcityswim.nl/deelnemers/saskia-luijer of maak een
bedrag over op NL13 INGB
0687086191 t.n.v. Saskia Luijer,
Kortenhoef. Met veel dank!

Mooie tennishal voor Wijdemeren en omgeving
Door: Herman Stuijver
NEDERHORST DEN BERG- Aan
de rand van het dorp verrijst een
enorme tennishal waar Frank
Reeker en Ton Bol namens alle
tennissers heel blij mee zijn. De
verhuizing van de tennisvereniging Nederhorst nadert na ruim
10 jaar zijn einde.
“Ja, dit zou je een unieke accommodatie kunnen noemen. Waar
vind je dit in de wijde omgeving?
Voor zo’n klein dorp, een prachtige hal, een sfeervol clubhuis en
vijf nieuwe buitenbanen” opent
Frank Reeker, voorzitter van de
Tennisvereniging Nederhorst.
Samen met Ton Bol toont hij
trots het bouwwerk naast het
voetbalcomplex van VVN en
kinderopvang Kidswereld. Bol is
voorzitter van de Stichting Tennispark Nederhorst die eigenaar
is van het nieuwe tenniscomplex. Hoewel de hal een massale uitstraling heeft, kunnen
er slechts twee banen in. “Maar
vergis je niet in de lengte van
een tennisbaan, plus verplichte
uitloopruimte. Alles is volgens
de officiële KNLTB- normen”
legt Ton Bol uit. Die eraan toevoegt dat de ondergrond ‘Australian Open’ is, daar zijn tennisliefhebbers blij mee, want dat is
speciaal verhard met plexi pvc.
Er is een doorgang naar een
ruimte met sanitair en andere
voorzieningen, vanwaar je ook
de tennispartijen kunt bekijken.
Die ruimte sluit weer aan op het

toekomstige clubhuis. Waar je
gezellig kunt zitten, met zitjes
en een bar. Buiten komt een verhoogd terras dat aansluit op vijf
gravelbanen. “Op afschot” voegt
Reeker eraan toe, waardoor ze
eerder droog zijn, zodat je vaker
kunt spelen. Ook een minibaan
en oefenkooi behoren tot het
buitengebeuren.
Lang wachten
Het heeft te lang geduurd voordat het plan voor een nieuw
tenniscomplex kon worden
uitgevoerd. Ton Bol en Frank
Reeker, beide lang bestuurlijk
betrokken bij het Bergse tennis,
willen niet teveel terugkijken.
Toen de nieuwe wijk NederVecht er zou komen, was er een
deal dat de sportverenigingen
zouden moeten verhuizen. Dat
is door allerlei oorzaken vertraagd. Het laatste probleem
over watercompensatie waarbij
Waternet eisen stelde, is opgelost. Op één bepaalde strook ligt
geen tennisbaan, maar een pad
waaronder de buis ligt.
“Wat voor ons slecht heeft uitgepakt, is de sluiting van de opblaashal die er heel lang lag en
die we steeds goed konden verhuren. Dat hebben we geprobeerd op te lossen met een tijdelijke hal over de buitenbanen
5 en 6. Maar dat heeft niet gewerkt. Dat heeft voor ledenverlies gezorgd” constateert Reeker.
Lid worden en huren
Het lange wachten wordt be-

loond met een complex van
1,5 miljoen dat er mag zijn. De
stichting verhuurt de binnenbanen. Nog voor de aankomende
winter gaat de hal open in november 2018.
Waarbij Ton Bol verzekert dat de
huurders die al een plek hadden
in de oude hal het eerste recht
hebben om een dag en tijd in te
plannen, met een lichte prijsverhoging. “De huidige contractanten gaan altijd voor. Maar er is
overdag nog veel ruimte en tijd
beschikbaar.”
De buitenbanen en het clubhuis worden beheerd door
de vereniging. Frank Reeker
neemt de kans waar om alle
vrijwilligers, die hebben meegedacht aan de inrichting van dit
prachtige complex, hartelijk te
bedanken voor hun inzet. Bovendien denkt hij dat weer veel

jongeren en ouderen de weg
zullen vinden naar deze nieuwe banen. Die op 1 april 2019
worden geopend. “Dit ziet er zo
aanlokkelijk uit. Als je hier mag
tennissen, is gewoon een voorrecht. Bovendien hebben we in
onder andere Philip Buskop een
toptrainer. Ik zou zeggen, meld
je aan.” Wie zich vanaf 1 augustus aanmeldt, mag tot 1 januari

Frank Reeker en Ton Bol (rechts)
2019 gratis tennissen (als je besluit lid te worden). Dat kunt u
lezen op: www.tvnederhorst.nl
Voor de tennishal kunt u terecht
op: www.indoortennisnederhorst.nl en een baan reserveren
kan op: baanhuur@indoortennisnederhorst.nl (in ontwikkeling, per 1 augustus)
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Door: Herman Stuijver

Onverwacht lintje voor Jan Bergman
op de brandweerhulpboot, oefenleider en een van de zestien
First Responders van het Bergse brandweerkorps. Vooral dat
laatste onderdeel sprak de heer
Ossel bijzonder aan, dat hij als
vrijwilliger als eerste ter plekke
was om slachtoffers te reanimeren. Als Jan eens geen tijd
(of zin) had, dan was hij altijd
bezig met ‘zijn APK- tje’ wist de
burgemeester, een verwijzing
naar het AutoCrew garagebedrijf van de gedecoreerde. Eerder dit jaar nam Jan Bergman
afscheid van het korps.

NEDERHORST DEN BERG – Volkomen onverwacht werd ex-brandweerman Jan Bergman zaterdag jl. overvallen door familieleden
en kennissen. Ook burgemeester Freek Ossel meldde zich op
de jaarlijkse familiedag in de brandweerkazerne. Toen viel het
muntje bij Jan. Het had Zijne Majesteit behaagd om de heer Bergman koninklijk te onderscheiden als lid in de Orde van OranjeNassau.

Wijdemeren in beeld

Burgemeester Ossel vertelde dat
Jan sinds 1997 deel uitmaakte
van deze brandweerpost, toen
nog aan de Dammerweg. Hij
startte met de basiswerkzaamheden en werkte zich op tot
brandweerchauffeur, schipper

Van Nederhorst on Ice tot
autocross
Daarnaast zet Jan zich ook in
voor verschillende andere organisaties in Wijdemeren. Hij
is vrijwilliger bij Nederhorst on
Ice en is sinds jaar en dag actief
betrokken bij de Sprinttriatlon
van de Bergse Runners Club
(BRC), de autocross in Nederhorst den Berg en het Horstermeerfeest. Tijdens deze evenementen ondersteunt hij bij alle
voorkomende werkzaamheden. Hij vloog zo vaak de deur
uit, dat zijn vrouw Renate hem
soms betichtte van ‘lintjesjagen’.
Burgemeester Freek Ossel

Dit had het gezelschap nog tegoed als gevolg van een CDA- veiling:
een boottochtje naar Volendam met Marinus Aalberts (rechts).
En verder Willem- Evert- Gerrit- Edith en Sach.

noemde Bergman ‘royaal en
sociaal’. Die ook memoreerde
dat het een mooie familietraditie is om brandweerman te zijn.
Jans vader die ook aanwezig
was, ging hem voor.
‘Hij staat al twintig jaar lang,
dag en nacht als vrijwilliger
en als vrijwillige brandweerman voor iedereen klaar. Hij
heeft met zijn inspanningen
en betrokkenheid dan ook een
belangrijke bijdrage geleverd
aan de gemeenschap’ waren de
officiële woorden op het document.

Nieuws van
Club 4711

Uitslag + stand
zomertoernooi
biljarten
Maandag 2 juli: J. van Greuningen – M. Zieleman 2-0, M. Verlaan – W. Clements 0-2, Mw. T.
Bos – B. Worp 0-2
Stand aan kop: W. Clements
2-5, M. Zieleman 2-5, B. Worp
2-5
Zaterdag 7 juli: Mw. T. Bos &
M. v.d. Velden (28 pt.), C. Jacobs & J. van Wijnen (20 pt.),
W. Clements & J. van Greuningen (12 pt.), Mw. D. Giavarra &
M. Verlaan (12pt.)
Stand aan kop: M. v.d. Velden
2-24, Mw. T. Bos 2-24, C. Jacobs 2-22
Programma
Zaterdag 14 juli 16.00 uur:
maandtoernooi koppelklaverjassen, maandag 16 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
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06-20408058
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