
Woensdag 8 augustus 2018
47ste jaargang  week 32

3
Ondernemers

5
Erfgoed

7
Natuur

9
Boeken

Fotowedstrijd IJsvogels Simone Kramer Nederhorst
Got Talent

Van Paridon

Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht  

Weekblad Wijdemeren
12

Achterpagina

‘Ankeveen heeft me
op de been geholpen’

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

Bezorger gezocht

ANKEVEEN- Anneke Keetelaar is verklonken met Ankeveen. Ze zou 
nergens anders willen wonen en ze weet bijna alles van het dorp. 
Alleen komt Ankeveen te weinig in het nieuws, vindt ze. Daarom 
deze week een poging om die balans te herstellen.

I.v.m. de zomervakantie zal het Weekblad Wijde-
meren van 22 augustus a.s. komen te vervallen.

Vakantie

Door: Herman Stuijver

“Ja, ik ben een geboren en ge-
togen Ankeveense” opent de 
70-jarige “mijn meisjesnaam 
is Klinge. Ik heb een heerlijke 
jeugd gehad. Wij kwamen nooit 
verder dan het Stichtse End. 
Het Hollandse deel, waar ik nu 
zelf woon, was een andere we-
reld.” Anneke vertelt enthousi-
ast over de zwempartijen aan de 
Dammerkade die in verschil-
lende compartimenten was ver-
deeld. Je had een deel voor de 
Herenweg, een stuk legakker 
was er voor de ‘vreemdelingen’ 
en je had ‘ons bad’. “We konden 
niet zwemmen, maar er was een 
meneer die optrad als zwem-
meester en die zelfs kapokken 
zwemvesten voor ons maak-
te.” Een heerlijke tijd, al ervoer 

Anneke bij andere activiteiten 
dat ze als niet-katholiek meisje 
in het overwegend katholieke 
Ankeveen vaak niet mee kon 
doen. “Alles was verzuild, dus 
bij de katholieke sportclub en 
dergelijke kwam je niet aan 
de bak. Overigens heb ik later 
van veel vrienden gehoord dat 
ze dat niet wisten, het was dus 
geen bewuste uitstoting.” Al 
op 18-jarige leeftijd trouwde 
ze met Anton Keetelaar. Kort 
daarop openden ze Bloemsier-
kunst Antoon Keetelaar, met 
klanten wijd en zijd uit de re-
gio. “Wij waren de eersten die 
vanuit de kas ook bloemen en 
planten verkochten, zoals je nu 
overal ziet.” Het was keihard 
werken voor het echtpaar, maar 
ze hadden een uitstekende re-
putatie hetgeen ook veel voor-

aanstaande klanten opleverde.

Historie
Anneke werd twee keer ge-
troffen door persoonlijk leed. 
Dochter Maaike overleed op 
20-jarige leeftijd door een ver-
keersongeval en Anton stierf 
vier jaar geleden onverwacht op 
72-jarige leeftijd. Gelukkig zijn 
dochter Hanneke en de twee 
kleinkinderen vaak present om 
oma op te vrolijken. Zelf heeft 
ze ook last van lichamelijke 
problemen. “2017 was wat dat 
betreft een rampjaar, met zie-
kenhuizen en dergelijke, maar 
Ankeveen heeft me op de been 
geholpen.” Vol lof is Anneke 
over de saamhorigheid van de 
kleine gemeenschap waar men-
sen altijd klaar staan om elkaar 
te helpen. Volgens haar is het 
zeer de moeite waard om alles 
in het werk te stellen om de 
leefbaarheid in stand te hou-
den. “Ik ben ook zo blij met die 
jonge mensen die nu weer een 

restaurant gaan beginnen. Maar 
ook dat Eric Torsing de Gele 
Brug wil laten terugkomen, ge-
weldig.” Anneke heeft veel met 
het verleden van het dorp. Haar 
keuken hangt vol met oude fo-
to’s. “Ik heb het hele dossier van 
wijlen Jan Veenman (dorpshis-
toricus – red.) overgenomen. 
Daar gaat heel veel tijd in zit-
ten.” Trots toont ze tientallen 
mappen vanaf de 30’er jaren tot 

nu met krantenartikelen over 
Ankeveen. Ze is het historisch 
geweten van het dorp. 
De restauratie van het NH- 
kerkje naar Theater De Dille-
wijn vond ze een hoogtepunt. 
Urenlang heeft ze meegewerkt 
aan het schoonmaken van bot-
ten en gebruiksvoorwerpen 
uit de archeologische vondst 
onder de kerk. “Dat was toch 
uniek, zulke mooie dingen als 
daar gevonden zijn.” Ze laat een 
turquoise meloenkraal zien die 
ze tevoorschijn toverde uit een 
hoop zand. 

Graag bruisend
Anneke is zeer begaan met de 
toekomst van het dorp. “Ik ben 
erg voor behoud van het land-
schap en het erfgoed. Dus ik 
zou het heel erg vinden als de 
open gaten aan het Hollands 
End worden volgebouwd met 
nieuwe bungalows.” Anderzijds 
beseft ze dat er weinig ruimte is 
voor jonge Ankeveners om zich 
te vestigen in het dorp. Ze kan 
zich kwaad maken over het in 
stand houden van oude graven 
op de begraafplaatsen, dat kan 
volgens haar veel beter. “We 
moeten met elkaar blijven wer-
ken aan het mooie Ankeveen. 
Zoals Bruisend Ankeveen doet 
met de zaterdagmarkt. Ik koop 
er altijd mijn groenten, brood, 
vis, kaas en bloemen. Nu zit 
ik in een werkgroep die bezig 
is met een fotoboek over het 
schoolleven in Ankeveen. Dat 
is belangrijk om ons dorp op de 
kaart te houden.”
Anneke Keetelaar, een voor-
vechter voor alles wat Anke-
veen betreft. Rustig, op de ach-
tergrond, maar vastberaden, 
met een enorme liefde voor 
haar geboortegrond. 
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RK Kerk Wijdemeren
w H. Antonius   
 Zo. 12 augustus:  09.30 uur: euch.
 J. Dresmé. Liturgiegroep.
w St. Martinus 
 Zo. 12 augustus:  9.30 uur: euch.
 L. Wenneker.
w OLV Hemelvaart 

 Za. 11 augustus:  19.00 uur: euch;
 J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
w	Willibrordkerk  
 Zo. 12 augustus: 10.00 uur: 

 Ds. J. Hulzebosch.
w	De Graankorrel   
 Zo. 12 augustus: 10.00 uur:  
 Dienst door gemeenteleden.
w	Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 12 augustus: 10.00 uur:  
 W. Balke.
w	Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 12 augustus: 09.30 uur:  
 Ds. H.E. Wevers
w	Oec. Streekgemeente  
 Zo. 12 augustus: 11.00 uur:
 Bert Hof.

Streek Gemeenten 
w	Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 12 augustus: 10.00 uur:  
 Br. T. Meij.

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff, M. Stam
en M.Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 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 035 - 656 21 10
 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
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  030 - 6004750
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785
In de Heksenketel 035 - 5338982
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:
Warinschool 0294 - 251351
Mr. Kremerschool 0294 - 251522
Jozefschool 0294 - 253336
Curtevenneschool 035 - 6561019
De Regenboog 035 - 6560408
Joseph Lokinschool 035 - 6561370
St.-Antoniusschool  035 - 6561067
 
Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 252928
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

AFWEZIG TANDARTS B. VAN EYNATTEN
I.v.m. onze vakantie is de praktijk
gesloten van 9 t/m 23 augustus
voor spoedgevallen 0900-1515

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte 
voor uw eigen inbreng en vormgeving 

van de uitvaart. Wij helpen en adviseren u voor 
een passende invulling van het afscheid. 

Heeft u vragen over uitvaartverzorging, -verzekeringen?
Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur 

van 16.00 tot 17.00 uur.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Afwezig Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 13 augustus tot vrijdag 31 augustus

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

WEEKBLAD

WIJDEMEREN.NL

WANNEER TIJD WAT WAAR

vr. 10 aug. 19.30 u. Reeën kijken Corversbos Alg. Begr.pl. Beresteinseweg

za. 11 aug. 11.00 u. Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’ Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk

za. 11 aug. 12.00 u. Kerken open Nederhorst den Berg Willibrord; OLV Hemelvaart

zo. 12 aug. 11.00 u. Struinen met de boswachter NM, Noordereinde 54b

wo. 15 aug. 14.00 u. Watersafari NM, Noordereinde 54b

18/08- 30/09 10.30 u. Beelden op Syp (kasteeltuin) Sypesteyn, Nw-Ldr.dijk 150

za. 18 aug. 11.00 u. Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’ Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk

za. 18 aug. 12.00 u. Kerken open Nederhorst den Berg Willibrord; OLV Hemelvaart

za. 18 aug. 19.30 u. Reeën kijken Corversbos Alg. Begr.pl. Beresteinseweg

zo. 19 aug. 11.00 u. Bossafari NM, Noordereinde 54b

do. 23 aug. 14.00 u. Watersafari NM, Noordereinde 54b

za. 25 aug. 11.00 u. Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’ Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk

za. 25 aug. 12.00 u. Kerken open Nederhorst den Berg Willibrord; OLV Hemelvaart

za. 25 aug. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef

do. 30 aug. 14.00 u. Bossafari NM, Noordereinde 54b

za. 1 sep. 11.00 u. NK Palingroken Kortenhoefsedijk, K’hoef

Activiteiten agenda
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Ondernemers

Lezers schrijven... 

Waar de regio Gooi en Vechtstreek komt met een 
verantwoorde zienswijze op de Omgevingsvisie 
2050 van de provincie Noord Holland, acht het 
college zonder behandeling in de raad het nodig 
om, in een eigen zienswijze, aan te sturen op de 
mogelijkheid om het project Nederhorst Noord te 
redden voor de projectontwikkelaar.  
Waar de provinciale VVD al de claim van een 
‘oud plan’ in bracht – lees de vorige editie (25 juli) 
van het weekblad: ‘Extra weidevogelgebied in 
Wijdemeren’ doet het college er nog een schepje 
bovenop en maakt van de omgevingsvisie een ka-
rikatuur door slechts één onderwerp in te brengen 
zonder rekening te houden met de overige, voor 
de provincie en bewoners zeer belangrijke ken-
merken * van de Horn & Kuijerpolder. 
(*Open landschap, Unesco gebied Stelling van 
Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
weidevogelgebied, waterpeilverhoging veenwei-
degebieden).
Voor het begrip; naast de op de toekomst gerich-
te provinciale Omgevingsvisie 2050 is de eerder 
vastgestelde Provinciale Ruimtelijk Verordening 

(PRV) leidend voor een groot aantal onderwer-
pen; van economie, infrastructuur, bouwen, wo-
nen tot cultuur, natuur, leefomgeving en veel meer.      
Het college neemt het voor kennisgeving aan, in 
de raad zit een enkeling, al of niet op het spoor 
gebracht door derden, die zegge en schrijve één 
onderwerp aanstipt en slechts dat van belang acht. 
Eén onderwerp uit honderden veel belangrijkere 
onderwerpen, ideeën, visies, allen in het belang 
om de toekomstige leefomgeving, waar nodig, bij 
te sturen of te koesteren waar het kan.
In het coalitieakkoord werd het bouwplan Neder-
horst Noord kennelijk opgenomen zonder zich 
te verdiepen in de ins en outs van het plan en de 
omgeving.  Vervolgens laat het college zich vooral 
voor de kar van Kennemerland spannen, de raad 
en de regio worden gepasseerd, de inwoners niet 
gehoord en aandacht voor de leefomgeving gaat, 
ter kennisname, in een la van onbegrepen stuk-
ken.

Groep Landschapsbehoud Nederhorst den Berg

Extra zienswijze college Nederhorst- Noord verbijsterend

Door: Herman Stuijver

’s- GRAVELAND- Het zijn span-
nende weken voor Van Pa-
ridon. Na de brand op zaterdag 
28 juli op bedrijventerrein De 
Boomgaard komt er veel af op 
het familiebedrijf. 

Eigenaar Paul van Paridon, 
derde generatie van het recy-
cling- en containerbedrijf, ver-
gezeld van zoon Floris, vertelt 
dat hij niet blij is met het feit dat 
bijna iedereen de eerste uren 
klakkeloos het bericht overnam 
dat bij Van Paridon de brand 
is ontstaan. “De recycling ligt 
toch al behoorlijk onder vuur, 
het klinkt zo makkelijk. Vooral 
met dat hete weer. Direct asso-
ciëren mensen dan door, met 
gevaarlijke stoffen, milieuzaken 
en dergelijke. Terwijl al vrij snel 
bekend was dat de brand niet 
bij ons was.” Zowel Paul als Flo-
ris werden op de terugreis van 
hun vakanties elders in Europa 
telefonisch op de hoogte ge-
steld. Gelukkig hadden ze een 
waarnemer die hen goed op de 
hoogte stelde. Paul was wel blij 
dat je op de Duitse Autobahn 
harder mag rijden dan 120 km. 
Waar de brand is ontstaan, is 
officieel nog niet vastgesteld. 
Paul van Paridon waagt zich 
niet aan speculaties, wel zijn 
er volgens hem camerabeelden 
die meer informatie geven. De 
grootste schade is bij Gebroe-
ders Schaap Pannendaken, 
daar is een grote hal groten-
deels verwoest. Gelukkig ble-

Spannende weken voor Van Paridon

Slachterij Boudount BV sprake 
van enige schade. Momenteel 
is een gespecialiseerd bedrijf 
bezig om de asbestresten (het 
dak) zorgvuldig op te ruimen.
Het is uiteraard nog niet be-
kend wat de financiële schade 
is. De kwestie is gecompliceerd, 
omdat Van Paridon het terrein 
en opstallen huurt van Bak-
ker IJzerwaren. Wie is er dan 
aansprakelijk naast het feit dat 
de oorzaak nog onbekend is. 

ven de vrachtwagens van zijn 
buurman buiten de vuurzee. Bij 
Van Paridon is een kunststof 
afdak met daaronder een aantal 
rolcontainers in de fik gevlo-
gen. “Daar stonden ook machi-
nes, plus rolcontainers van col-
lega-bedrijven. We zijn nu aan 
het inventariseren om hoeveel 
het gaat” vervolgt Paul. Een 
brandstoftank met diesel ont-
snapte ook niet aan de vuurzee. 
Daarnaast is bij de Islamitische 

Een lastige verzekeringskwes-
tie waar de Van Paridons fors 
over piekeren. Ook het feit dat 
het bedrijf aan zijn maximale 
capaciteit zit geeft de nodige 
hoofdbrekens. “We kunnen 
hier niet meer uitbreiden. We 
verwerken ongeveer 20.000 kg. 
afval per jaar, maar we zouden 
meer kunnen doen. Het valt 
niet mee in ons gebied, Midden 
Nederland, een geschikt terrein 
te vinden. Er zijn niet veel ge-

meenten die een recycling wil-
Foto: Een blik op de verwoeste hal 
van Schaapdak 

len huisvesten.” 
Tot slot zijn Paul en Floris van 
Paridon vol lof over de brand-
weer Gooi en Vechtstreek die 
in korte tijd de vlammenzee 
bestreed.  
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Kort nieuwsWijdemeertjes 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.  

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-
den en zilveren sieraden. Geo-
pend van wo t/m za van 11.00-
16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties 
klaar terwijl u wacht (ind. moge-

lijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 
Weesp. Tel. 0294-418722

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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.

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321.

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

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 VERHUIZINGEN-
Verhuizen, 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

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/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

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

‘t Wijdehuis, hier kun je 
buurtgenoten ontmoeten, een 
kopje koffie/thee drinken of 
deelnemen aan een ontmoe-
tingsgroep. Consumptie tegen 
kl. vergoeding. ’t Wijdehuis 
K’hoef, Veenstaete ingang Par-
kln. via brug: wo 10– 12: koffie 
inloop, ma en do 12:30 – 16:30 
ontmoetingsgroep. ’t Wijde-
huis 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@versa-
welzijn.nl of 035- 6231100

Viore, centrum voor mensen 
die leven met kanker. Een in-
loopcentrum waar iedereen op 
doordeweekse dagen tussen 
10 en 17 uur (woensdag tot 21 
uur) binnen kan komen, zon-
der afspraak. Oostereind 115, 
Hilversum, tel. 035-6853532, 
www.viore.org

Behoefte aan een regelmatig 
bezoekje, een wandelinge-
tje? Humanitas biedt ‘vriend-
schappelijk huisbezoek’. Mail: 
tgooi@humanitas.nl of 035-
6286093.

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

Bezorger gezocht

Kort nieuws

Vraag en aanbod van vrijwilli-
gers? Kijk op: www.wijdemeren.
nl/deappelboom.

AutoMaatje brengt en haalt 
u op: bel 2 dagen van tevoren 
(ma-vr: 9-12 u.) 06- 302 38 257. 
Kost 0,30 per km.

Cultureel Centrum Nederhorst 
den Berg nieuwe cursussen/le-
zingen/workshops www.berg-
secultuur.nl

ZATERDAG 4 EN 11 AUGUSTUS
IS ER GEEN MARKT IN ANKEVEEN. 

Wij begroeten u graag weer op
zaterdag 18 augustus 2018.

Fijne vakantie!

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND  GARANTIE  
Twingo Limited   5drs Zwartmet. 06-2017   7000 km 11750,-
Twingo Collection 5drs Wit 05-2017 3000 km 10700,-
Twingo Collection 5drs Zwartmet. 05-2015 19500 km  8350,-
Clio Intens Automatic 5drs Roodmet. 04-2017 13700 km 19500,-
Clio Estate Intens automatic Zwartmet. 05-2016 46000 km 16350,-
Captur Dynamique Tce-90 Bruin/Ivoire 08-2014 29300 km 13750,-
Captur Intens Tce-90 Blauw/Zilver 01-2018 6000 km 20950,-
Megane Estate tce-115 Grafitmet. 11-2012 108000 km 10700,-
Megane Estate Dci D.blauw 11-2005 117000 km  5000,-
Espace Dynamique 2.0-T Zwartmet 01-2006 177000 km   8000,-
Peugeot 3008 Executive 1.6 Blauwmet. 11-2012 115000 km 10975,-
Lancia Ypsilon 1.4 Oro Zwartmet. 08-2009 85000 km  4750,-
Chevrolet Kalos 1.4 5drs Zwartmet. 01-2006 173000 km  2250,-

I.v.m. de

zomervakantie 

zal het

Weekblad

Wijdemeren 

van 22 augus-

tus a.s.

komen te

 vervallen.

Vakantie
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Erfgoed

Vanaf zaterdag 4 augustus is 
een proef gestart met verruim-
de vaartijden voor de vaarver-
binding Nigtevecht-Neder-
horst den Berg. De proef duurt 
tot en met 28 oktober 2018.

Aanleiding voor de verrui-
ming van de vaartijden van het 
pontje is de openstelling van 
de fietsbrug Nigtevecht op 3 
augustus. De pont en fietsbrug 
zijn belangrijke schakels in het 
fietsnetwerk. Recreanten kun-

nen hierdoor op de fiets genie-
ten van de natuur van het Gein 
en de Gooi- en Vechtstreek. 
Ook zijn de forten van de Nieu-
we Hollandse Waterlinie en de 
Stelling van Amsterdam mak-
kelijker per fiets te bereiken.
De vaartijden van het pontje 
Nigtevecht zijn van zaterdag 
4 augustus tot en met zondag 
28 oktober: ma t/m vr: 07.00 
– 17.30 uur; za en zo: 10.00 - 
17.30 uur. 

Pontje langer open

Een leuke bezigheid in de va-
kantie en iedereen kan mee-
doen: jong, oud, amateur of 
professional. Maak een foto 
met je telefoon, een drone of 
dure camera, maakt niet uit. 
Bovendien zijn er mooie prij-
zen te winnen.
Wat is ‘watererfgoed’? Alles 
wat te maken heeft met onze 
waterhuishouding: dijken, slui-
zen, gemalen, molens, rivieren, 
weteringen, ringvaarten, noem 
maar op. Daarbij heeft water 
ons eeuwenlang geholpen het 
land te verdedigen door het 
gebruik van waterlinies. Denk 
aan de Oude en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Dus ook 
de linie kan het onderwerp 
van je foto zijn: vestingsteden, 
inundatiegebied, forten, etc. 
Om een voorbeeld te geven: 
de Vecht speelde een rol in de 

waterlinies om het omringend 
landschap onder water te zet-
ten en er zijn tal van pittores-
ke plaatsjes gelegen aan deze 
rivier, zoals fort Uitermeer. 
Kortom, keus genoeg en wees 
creatief… er mogen best men-
sen of dieren op staan, of maak 
een selfie!
De wedstrijd wordt georgani-
seerd door de Stichting Oude 
Hollandse Waterlinie en de 
foto dient wel te zijn gemaakt 
binnen dat gebied. Kijk op 
www.oudehollandsewaterli-
nie.nl en klik op de tegel fo-
towedstrijd. Daar vind je alle 
benodigde info. Foto’s insturen 
kan tot 30 september naar con-
tact@ohwl.nl. Naar dit mail-
adres kan je ook eventuele vra-
gen sturen

Fotowedstrijd ‘watererfgoed’

U kunt nog twee dagen mee-
doen aan de buitenschilder-
workshops van Emilie Linden-
bergh. 
Op 9 en 10 augustus zijn nog 
plekken vrij, tussen 10.00 en 
15.00 uur. De workshops staan 
open voor elk niveau. De lo-
caties zijn onder andere de 

Larense heide, Vreeland, de 
Vecht, buitenplaatsen en de 
Loosdrechtse plassen. 
Aanmelding voor een dag kost 
€ 30,-; info@emilielindenbergh.
com.; 
06- 30276087.  
www.emilielindenbergh.com

Schilderen in Gooi 
en Vechtstreek

Ook dit jaar bleven de Bevers 
dicht bij huis, het kamp werd 
gehouden op het terrein aan de 
Kwakel 52 in Kortenhoef. Daar 
werd overnacht in de deWaard 
tenten die we de afgelopen ja-
ren bijeen gesprokkeld hebben. 
De kinderen hebben heerlijk 
geslapen. Dit jaar was het the-
ma van het kamp Toverschool. 
De kinderen werden uitgeno-
digd voor de toverschool en het 
hele kamp draaide om het le-
ren van acht toverlessen.  Vrij-
dag na het avondeten kwamen 
de kinderen aan op de loods en 
kon een plekje gezocht wor-
den in een van de tenten. Bij 
het kampvuur werd gesproken 
over de toverlessen en werden 
de kinderen alvast een beetje 
opgewarmd voor het weekend. 
Na een kampvuurverhaal en 
een aantal avondspellen kro-
pen de bevers met een knuffel 
in de slaapzak.

Scouts op kamp 
Door: Roos Band 

KORTENHOEF- De scouts van de Klaas Toxopeusgroep uit Korten-
hoef hebben hun zomerkampen achter de rug. In een serie van 
artikelen laten we horen hoe iedere speltak zijn kamp heeft mee-
gemaakt. In het eerste artikel een terugblik op het kamp van de 
Bevers, de jongste groep van scouts in de leeftijd van 5 tot 8 jaar.

Nederhorst den Berg. Daarna 
was het kamp alweer voorbij 
en werden de kinderen door 
papa en mama opgehaald bij 
de Loods. We zijn benieuwd 
wat er na afloop nog is bijge-
bleven bij de bevers van alle 
toverlessen …
 
Nieuwe bevers
Met de start van het nieuwe 
schooljaar starten de Scouts 
van de Klaas Toxopeus ook 
weer. De oudste bevers zul-
len dan overvliegen naar de 
Welpen. Er is dan plaats voor 
nieuwe bevers. Lijkt het je leuk 
om mee te doen met de uit-
dagingen die Scouting je kan 
bieden? Dan ben je op zater-
dagochtend welkom om langs 
te komen! Voor vragen kun 
je contact opnemen via info@
klaastoxopeus.nl  

 Toverspellen
Op zaterdag speelden de Be-
vers toverspellen, werd een 
soep gemaakt, leerden ze krui-
den herkennen en handelden 
ze in ingrediënten. Die avond 
aten ze patattafel en een to-
vertoetje en werd afgesloten 
met een film over toveren. De 
bevers waren zo moe dat de 
helft al tijdens de film in slaap 
viel. Op zondagochtend gin-
gen de kinderen na het ontbijt 
zwemmen bij het strandje van 

De gemeente Wijdemeren is 
trots dat dit buitenfestival in de 
gemeente plaatsvindt. De com-
binatie van klassieke muziek, 
cultuur en natuur is uniek. We 
delen de visie van Wonderfeel 
dat deze combinatie zorgt voor 
een andere beleving van klas-
sieke muziek voor een heel bre-
de doelgroep. Om het concept 

vorm te kunnen geven, hebben 
we de organisatie de eerste 
drie jaren (2015, 2016, 2017) 
financieel ondersteund met 
een subsidie van totaal 10.000 
euro. Voor 2018 heeft de orga-
nisatie een duurzaamheidsub-
sidie aangevraagd. Omdat deze 
aanvraag niet voldeed aan de 
gestelde eisen voor een duur-

zaamheidsubsidie is deze af-
gewezen. We kijken graag met 
de organisatie van Wonderfeel 
hoe we kunnen bijdragen aan 
de verdere ontwikkeling van 
het evenement. Inmiddels is er 
contact met wethouder Rosalie 
van Rijn over de mogelijkhe-
den van een meerjarensubsidie 
per 2019.

Geen subsidie Wonderfeel 2018
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Voor een zomers feestje
en zomers prijsje

Bosvruchten gondel
€ 8,50

Nieuw: glutenvrij brood (diepvries)

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

Competitie-indeling 1e elftal
Dit jaar zal het 1e elftal de 
hoofdstad niet aan hoeven 
doen. De afgelopen jaren trof 
het steevast meerdere clubs 
uit Amsterdam, maar dit jaar 
gaat het meer richting Utrecht. 
Slechts tegen drie ploegen van 
het vorige seizoen gaat wor-
den gespeeld: Allen Weerbaar, 
Amsvorde en Sporting Almere. 

Bekerindeling 1e elftal
De loting voor de bekercompe-
titie heeft ook plaatsgevonden 
en het lot heeft bepaald dat het 

1e elftal de eerste drie zonda-
gen van september uitkomt 
tegen Geinburgia (uit), CTO 
’70 (thuis) en VV Nederhorst 
(thuis). 

Competitie- en bekerindeling 
2e elftal
Voor het 2e staat er een mix van 
Almeerse, Gooise en Utrechtse 
tegenstanders op het program-
ma dit seizoen. De bekercom-
petitie wordt gespeeld in een 
poule met Kampong-6, Voor-
waarts-2 en Sporting ’70- 3.

’s-Graveland begint
bijna aan seizoen

Van 26 juli t/m 20 augustus zijn wij wegens
vakantie gesloten.

Op 21 augustus staan wij weer uitgerust voor u klaar.

Gordijnen en raambekleding, Laminaat, PVC, 
tapijt, vinyl,  Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

De zomervakantie is nog maar net begonnen, maar toch begint 
de selectie over anderhalve week aan een nieuw seizoen. Op zon-
dag 12 augustus zetten trainers Ronald Heerschop en Peter van 
Boeijen hun mannen weer aan het werk ter voorbereiding op de 
competitie.

Lezers schrijven

Twee jaar geleden zijn we door een t.v. -pro-
gramma dat over de Ankeveense plassen ging 
terecht gekomen op de Spiegelplas, een stukje 
paradijs. Ook nu zijn we weer met de boot naar 
de Spiegelplas gekomen, we gaan van eilandje 
naar eilandje en liggen ook zo nu en dan op de 
boodschappensteiger. We hebben met de verre-
kijker gezien hoe de zwaneneieren uitkwamen. 
En nog veel meer prachtieg natuur. Elke dag 
gaan we zwemmen met onze hond. Nee, piesen 
en poepen doet ze niet op het pad bij de steiger 
of de gemaaide kant langs de volkstuintjes, nee 
dat doen we aan de waterkant in het hoge gras 
waar niemand er last van heeft. Elke dag zien 
we wel iets in de natuur gebeuren, elke dag ge-
nieten wij hier van, de Spiegelplas is een waar 
paradijs. Jammer is het dat sommige jeugd uit 
het dorp er een puinhoop van probeert te ma-
ken. Smijten hun lege blikjes in het water of in 
het riet, wij hebben dan wel weer wat te vissen 

maar het hoort nu eenmaal niet. De vuilnisbak-
ken worden elke dag geleegd, een pluim voor de 
gemeente. Alle etablissementen in Nederhorst 
den Berg zijn inmiddels  meerdere keren door 
ons bezocht, de grootgrutter ziet ons al als vaste  
klant maar ook de fietsenmaker, de bakker en de 
marktkraampjes zijn met een bezoekje  vereerd. 
Zo laten wij een mooi financieel  spoor na wat 
ten goede komt aan de plaatselijke middenstand. 
Jammer vinden wij wel het volgende, het met 
particulier geld geplaatste bankje bij het honden-
strandje moest het ontgelden het werd ‘s nachts 
losgetrokken, en er werd een kampvuur mee ge-
maakt. Jammer jongens, geen punten gescoord. 
Zo ontkomt ook het paradijs niet aan vandalis-
me maar dat is slechts een kleine wanklank, het 
is hier oneindig mooi op en aan de spiegel plas. 

Met vriendelijk groet,  familie Sandee

Vandalisme bij Spiegelplas

Programma GooiTV
Vanaf 8 augustus zendt GooiTV de volgende programma’s uit. Van-
wege de zomer is er een enigszins aangepast televisieprogramma:

- Onze man in Indië,  ter gelegenheid van de herdenking van de 
  slachtoffers 
   in voormalig Ned-Indië op 15 augustus.
- RegioHub herhaalt het onderwerp over het mobiel afscheidingssta-
   tion van de GAD.
- KijkTV: GooiTV is op bezoek in het Frietkot in Bussum, deel 2

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

De landelijke luisterlijn wordt 
vaker gebeld dan ooit. Afgelo-
pen mei beantwoordde Sen-
soor bijvoorbeeld 1.800 tele-
foontjes meer dan in diezelfde 
maand vorig jaar. Het aantal 
vrijwilligers is te laag om de 
groei te kunnen opvangen. Ook 
deze zomer verwachten we veel 
telefoontjes, want hoewel je het 
misschien niet zou verwachten, 
ligt juist in de zomer eenzaam-
heid op de loer. Onderzoekers 
aan de Universiteit van Utrecht 
zochten dit uit. Wat bleek? 
Wanneer je weinig zelfvertrou-
wen hebt of je eenzaam voelt, 
vergroot mooi zomerweer het 
gevoelsmatige contrast met al 
die vrolijke mensen die je in-
eens overal voorbij ziet komen. 

Verder zijn familieleden in 
deze periode vaak op vakantie 
en het verenigingsleven ligt stil. 
Zelfs op TV houden de series 
op. Wil jij helpen mensen ge-
hoor te geven, dan biedt Sen-
soor je graag een training aan 
bij jou in de buurt om je op te 
leiden als vrijwilliger.

Echt iets betekenen
“Ik heb juist voor dit vrijwil-
ligerswerk gekozen omdat ik 
in een persoonlijk en vertrou-
welijk gesprek, iemand met 
een luisterend oor kan helpen. 
Door echte aandacht te geven 
en de juiste vragen te stellen, 
kan ik mensen op hun gemak 
stellen. Dan komen ze de dag 
net even wat beter door. Daar-

Zomereenzaamheid, vrijwilligers 
gezocht
REGIO - Voor mensen die eenzaam zijn, kan de zomer net zo voe-
len als de feestdagen. Iedereen is met vakantie of doet iets anders 
leuks. Wekelijkse activiteiten stoppen. Hierdoor neemt het gevoel 
van eenzaamheid toe. Een praatje kan dan enorm helpen. Vrijwil-
ligers van Sensoor, de landelijke luisterlijn, bieden een luisterend 
oor aan mensen met zorgen, verdriet en problemen. Via chat, te-
lefoon en e-mail. In september start er een training in Hilversum 
om nieuwe vrijwilligers op te leiden.

naast is het heerlijk iets voor 
een ander te kunnen beteke-
nen”, aldus Gerben, een van 
de vrijwilligers. Sensoor is al 
60 jaar de grootste organisatie 
in Nederland die anonieme 
hulp op afstand biedt. Van-
uit 26 locaties, waaronder in 
Hilversum, voeren zo’n 1.200 
vrijwilligers dag en nacht ruim 
285.000 anonieme gesprekken 
per jaar, via telefoon, chat en 
e-mail.

Informatiebijeenkomsten
Op dinsdag 14 augustus van 
16:00 uur tot 17:00 uur en op 
donderdag 16 augustus van 
10:00 tot 11:00 uur staan in 
Hilversum informatiebijeen-
komsten gepland voor men-
sen die interesse hebben in dit 
vrijwilligerswerk. Aanmelden 
om vrijblijvend informatie in 
te winnen, kan per e-mail aan 
José Borkes; j.borkes@sensoor.
nl. Als vrijwilligers zich voor 
het werk aanmelden, volgt er 
een kennismakingsgesprek.

Dé vakantiekiek van 2018
Vele ’s-Gravelanders genie-
ten op het moment van een 
vakantie. Aanleiding voor 
een fotowedstrijd! Inmiddels 
hebben we al behoorlijk wat 
‘blauwwitte’ kiekjes ontvan-
gen van ’s-Gravelanders van 
hun vakantiebestemming. De 
mooiste en/of origineelste an-
sichtkaart wordt vereeuwigd in 
een mooi formaat en uitgereikt 
aan de winnaar. Stuur je foto 
naar foto@svsgraveland.nl. In-
zendingen staan op onze face-
bookpagina. 
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Natuur

De IJsvogelwerkgroep Gooi 
en Vechtstreek, ruim zestig le-
den, doet al sinds begin jaren 
negentig van de vorige eeuw 
onderzoek naar ijsvogels. Spe-
ciaal wordt gelet op het aantal 
paartjes dat jaarlijks tot broeden 
komt.
IJsvogels broeden in steile, kale 
stukjes oever die minimaal 50 
cm hoog zijn. De vogels gra-
ven hierin zelf een nestgang uit 
met behulp van hun snavel en 
poten. Aan het einde van een 
diepe gang wordt een nestka-
mer gegraven. Daarin worden 
de eieren gelegd en de jongen 
groot gebracht. De jongen van 
het eerste broedsel vliegen door-
gaans in mei het nest uit, van 
het tweede in juli. Is er nog een 
derde broedsel dan wordt het 
wel begin september. IJsvogels 
zijn vooral viseters, ook de jonge 
vogels krijgen die van hun ou-
ders. Een vis wordt in een keer 
ingeslikt. Niet verteerbare delen 
zoals graten en schubben wor-
den uitgespuugd, dat worden 
braakballen genoemd.

Broedgelegenheid
Om meer broedgelegenheid 
voor ijsvogels te maken heb-

IJsvogels op de Spiegelplas

ben de leden van de IJsvogel-
werkgroep op diverse plaatsen 
in Gooi en Vechtstreek ijsvo-
gelwanden gemaakt door een 
stukje oever recht af te steken 
(steil te maken). Dat gebeurt 
gewoon met een spade. Op en-
kele plaatsen aan de Spiegelplas 
is dat ook gedaan, al in 2006. 
Jaarlijks wordt er nu voor ge-
zorgd dat die ijsvogelwanden in 
orde zijn en is er driemaal per 
jaar een monitoring om te zien 
of er gebroed is. Behalve dat 
ijsvogels in de ijsvogelwanden 
broeden, gebeurt dat ook op een 
enkele plek waar de werkgroep 
geen wand heeft gemaakt. Dan 
wordt er bijvoorbeeld gebroed 
in een omgewaaide wortelkluit 
van een grote boom. Soms zijn 
er ook aanwijzingen dat ergens 
een paartje broedt, maar is de 
nestplek niet bekend.

Aantal broedparen
Sinds 2005 is onderzocht hoe-
veel paar ijsvogels gebroed heb-
ben. Over die afgelopen 14 jaar 
tot en met 2018 zijn er gemid-
deld 2 broedpaartjes per jaar. 
Het hoogste aantal in één jaar 
was 2007 met 7 paar ijsvogels! 
In 2008 waren er 5 paar en in 

2017 4 paar. 
In strenge winters gaan veel ijs-
vogels dood, omdat het water 
bevroren is en ze dus niet bij 
hun voedsel kunnen komen. 
Daardoor ontbreken ijsvo-
gels soms op de Spiegelplas als 
broedvogel. Dat was in 2012 
en 2013 het geval. Maar ook dit 

jaar zijn er geen broedparen na 
de strenge kou en harde wind 
in februari en maart 2018. In de 
gehele regio waren er in 2017 
niet minder dan 104 paar ijsvo-
gels, een record aantal. In 2018 
zullen dat er niet meer zijn dan 
circa 25 paar.

Dank
Het monitoren van de ijsvogel-
broedwanden gebeurt met een 
boot. Ruud van Oorschot is 
daarbij met zijn boot al jaren-
lang mijn trouwe bondgenoot. 
Hij is altijd beschikbaar om het 
ijsvogelonderzoek daarbij te 
helpen. Zo af en toe kan ook een 
boot geleend worden bij Tineke 

Hoetmer. Zonder al die hulp 
zouden we veel minder weten 
over de ijsvogels op de Spiegel-
plas.
Wie informatie heeft over ijs-
vogels kan die invullen op de 
website van de Vogelwerkgroep 
het Gooi en Omstreken:  http://
waarneming.vwggooi.nl/index.
php?soortnr=1  Bij voorbaat 
onze dank.

Jelle Harder, coördinator IJsvogel-
werkgroep Gooi en Vechtstreek 

Foto: Jeroen Stel

Door: Jelle Harder

NEDERHORST DEN BERG - Natuurliefhebbers weten het al lang. Aan de randen van de Spiegelplas 
kun je af en toe een ijsvogel zien. Dat kan in feite het hele jaar door. Er broeden ook ijsvogels. Hoe 
gaat het daarmee?

De buxusmot rukt op
Caroline Geijssen van de his-
torische buitenplaats Berg 
en Vaart waarschuwt voor de 
buxusmot die ze heeft waar-
genomen. Ook buren en be-
kenden hebben deze invasieve 
exoot in hun eigen buxusstrui-
ken gezien. 

Als veel mensen deze mot be-
strijden kan dat helpen om de 
opmars te stoppen. Buxusha-
gen vormen een belangrijk 
element van het historisch 
erfgoed op de buitenplaatsen. 
Bescherming is dus een prio-
riteit. De buxusmot (Cydalima 
perspectalis) is een soort uit de 
familie van de grasmotten. De 
eerste meldingen in Nederland 
dateren van 2007, maar waren 
toen nog zeer lokaal. Door het 
invasieve karakter van de soort 
is anno 2018 heel Europa be-
smet met deze mot.

Herkennen 
De vleugels van de buxusmot 
zijn wit met een donkere rand 

en hebben een spanwijdte van 
ongeveer 4 cm. De motten le-
ven ongeveer acht dagen en 
kunnen per mot tot vijfhon-
derd eitjes leggen. De mot is 
actief van mei tot september 
en verplaatst zich per seizoen 
5-10 km. Tussen mei en sep-
tember kunnen tot drie gene-
raties voorkomen. De jonge 
rupsen zijn vuilgeel en enkele 
millimeters groot, maar groei-
en snel uit tot felgroene exem-
plaren met een zwarte kop en 
twee zwarte strepen over het 
lijf. Van eitje naar pop duurt 26 
dagen bij een gemiddelde temp 
van 20 graden. Ze kunnen tot 
4 cm lang worden en zijn dan 
bijna een maand oud. Na het 
rupsstadium verpoppen ze in 
de achtergelaten spinsels voor 
een periode van ongeveer veer-
tien dagen. 

Beige blaadjes
De jonge rupsen eten delen 
van het bladgroen. De eerste 
verschijnselen van aantasting 

zijn subtiel. Papierachtige bei-
ge blaadjes met gaatjes. Tussen 
de bladeren en takjes zijn vaak 
groene korreltjes te zien, de 
rupsen uitwerpselen. Volwas-
sen rupsen kunnen in korte tijd 
een plant volledig ontbladeren. 
Op de aangetaste planten blijft 
tenslotte het spinsel achter. 
Dit is al een laat stadium. De 
buxus zal dan door zijn sterke 
vermogen tot herstel na acht 
weken opnieuw uitlopen. Om 
afsterven te voorkomen na-
dat de plant is kaal gegeten en 
opnieuw uitloopt, is het be-
langrijk de plant niet opnieuw 
te laten opeten door de mot te 
bestrijden.

Bestrijden 
De rupsen van de buxusmot 
zijn goed te bestrijden, zowel 
chemisch als biologisch. Voor 
wie het ervoor over geeft elke 
gevangen en gedode rups de 
zekerheid dat die zich niet 
meer kan voortplanten. Bio-
logischer kan het niet. Niet le-

vend in de vuilnisbak gooien, 
want dan klimmen ze er weer 
uit. In tuinen verdienen biolo-
gische middelen de voorkeur. 
Biologische middelen als Py-
rethrum zijn schadelijk voor 
bijen. Sommigen geven de in-
structies te spuiten in de avond. 
wanneer bijen niet actief zijn. 
Zeep/spiritus 20 gram/20 gram 
per liter water werkt wel, maar 
is minder effectief en je moet 
de rupsen raken. Tja hoe doe 
je dat??
Feromoonvallen: 1 per 100 m2; 
vangt de mannetjes; werkt drie 
maanden; jaarlijks herhalen
Aaltjes (steinernema carpo-
capsae): moeten meerdere 
keren gespoten worden en de 
rups moet geraakt worden. 
Vanaf dat de larven aanwezig 
zijn op de buxusplanten en 
de dagtemperatuur 14°C be-
draagt, kunnen deze over de 
buxusplanten worden gespo-
ten. Je moet de rups goed raken 
om een bestrijdingseffect waar 
te nemen.

For Insect en Multisect zijn 
chemische middelen die na 
bladbespuiting in de sapstroom 
worden opgenomen en zo drie 
tot vier weken werkzaam zijn.  
Er zijn groeperingen die aan 
dit middel de voorkeur geven, 
omdat alleen de buxusrups in 
de buxus voorkomt.
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I.v.m. de zomervakantie zal het Weekblad Wijde-
meren van 22 augustus a.s. komen te vervallen.

Vakantie

Aanleveren van tekst: Kopij in Word 

(doc bestand) en foto’s als JPG be-

stand 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. 

AANLEVEREN 
KOPIJ

Watersafari: Duik met de bos-
wachter in de wereld van de 
waterbeestjes. Eerst maak je een 
wandeling met de boswachter 
en daarna ga je met een schep-
netje aan de slag bij het water. 

Gevangen?! Nadat je de beestjes 
goed hebt bekeken, zet je ze na-
tuurlijk weer voorzichtig terug 
in het water.
Struinen met de boswachter: 
Ga samen met de boswach-

Op pad met de boswachter 

’s- GRAVELAND- Ga deze zomer mee met de boswachter en ontdek 
in anderhalf uur de geheimen van de buitenplaatsen. Ga jij mee 
struinen, op watersafari of liever bossafari? Deze activiteiten zijn 
voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar.

ter op ontdekkingsreis door de 
’s-Gravelandse Buitenplaatsen 
Boekesteyn en Schaep en Burgh. 
Ontdek wie de bewoners van 
het bos zijn en hoe zij leven. De 
boswachter weet antwoord op al 
je vragen. Zorg dat je een tasje 
bij je hebt voor bijzondere vond-
sten. In het bezoekerscentrum 
krijgen de vondsten een plek in 
de interactieve natuurwand.

Bossafari: Ga op safari over de 
buitenplaatsen. Je gaat met de 
boswachter niet opzoek naar 
de Big Five, maar naar de vele 
kleine kriebelbeestje. Gewapend 
met een loeppotje en een zoek-
kaart ga je op jacht in de won-
derlijke wereld van de kleine 
kruipers. Ontdek wat een regen-
worm eet en hoeveel pootjes een 
pissebed heeft. 

Handig om te weten
Deze activiteiten zijn geschikt voor 
gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar. 
Dit zijn gezinsexcursies; zowel vol-
wassenen als kinderen melden zich 
aan. Graag een kwartier van tevoren 
aanwezig zijn. Kleed je op het weer. 
Honden mogen niet mee. Controleer 
jezelf op teken na een activiteit in de 
natuur. Deze activiteiten zijn niet 
geschikt als kinderfeestje. Voor jari-
gen organiseren we speciale feestjes. 
Voor alle activiteiten geldt deelname 
uitsluitend na aanmelding en beta-
ling vooraf via de website.
www.natuurmonumenten.nl/bc-
gooienvechtstreek

foto:© Natuurmonumenten 
 Rene Koster

Door: Sijmen Brandsma

‘s- GRAVELAND- Zomeravond, 
goed gezelschap of juist alleen, 
en een glas wijn van topkwali-
teit. Natuurlijk uit de eigen re-
gio. De avonden hebben we al 
en die wijn komt eraan. 

Nog nooit hingen de druiven-
planten zo vol, nog nooit eer-
der waren ze zo mooi aan het 
rijpen. Een brede glimlach siert 
het gezicht van iedere Neder-
landse wijngaardenier. Geen 
late nachtvorsten dit jaar, geen 
regen tijdens de bloei, en heel, 
heel veel zon tijdens de uitgroei 
van de trossen en de rijping.
We zijn er nog niet; hagel, wes-
pen, schimmels, heel veel kan er 
nog verkeerd gaan. Maar als .... 
dan krijgen we een topjaar met 
een topkwaliteit. Daar kan me-
nig chateau niet tegen op. Veel 
moet er nog gebeuren, zo zijn 
we nu trossen aan het wegknip-

pen. Soms hangen er aan een 
plant wel 26, we laten er slechts 
12 tot 14 over. De rest knippen 
we weg en laten we op de grond 
vallen. Zodat de overgebleven 
trossen volop kunnen profite-
ren van de suikers die de blade-
ren maken, alles voor een goede 
wijn. We zijn begonnen met het 
ophangen van de netten tegen 
de vogels en de wespen. Die we-
ten ook wel wat topkwaliteit is. 
Daarna nog 4 weken zon, en de 
oogst is daar. 
Zin om een steentje bij te dra-
gen aan de totstandkoming van 
de bekroonde Landenbosch-
zigtwijn 2018? Dat kan op vrij-
dagochtend. I.v.m. de warmte 
werken dan van 1/2 8 tot 11.uur. 
Koffie staat klaar. Iedereen van 
jong tot oud kan meedoen. Wat 
is er mooier dan dat je vanuit je 
hangmat in 2019 kunt mompe-
len: ‘Topwijn, heb ik ook nog 
aan meegeholpen’.   
Zie: www landenboschzigt.nl.

De glimlach van de 
wijngaardenier

Door het inzamelen van geld 
voor de aanschaf van een bank-
je op het (honden) strandje aan 
het eind van het Ankeveensepad 
in Nederhorst den Berg kon een 
aantal jaren geleden een bank-
je van natuurlijke materialen 
neergezet worden. Sinds die 
tijd hebben velen van dit bankje 
genoten, heerlijk in de zon ge-
nieten. Helaas hebben vandalen 
dit bankje vorige week in brand 
gestoken en is er alleen nog een 
stam te zien waarop het blad 
vastgezeten heeft. Het boom-
stamblad is volledig verbrand, 
de resten liggen er troosteloos 
bij. Velen spreken er schande 
van en zijn verbaasd dat dit is 

gebeurd. Vandalen bedankt, nu 
kunnen wij niet meer genieten 
van deze voor vele zo vredige 
plek. Ook heb je je zelf ermee, 
stom! De andere bank en af-
valbak heb ik na een geldin-
zameling neer kunnen zetten, 
ook maak ik elke dag de afval-
bak leeg, Natuurmonumenten 
doet hier namelijk niets, ook 
het snoeien van het pad doe ik 
regelmatig, anders had je al lang 
niet meer op dit strandje kun-
nen komen, het gaat mij aan het 
hart om te zien dat hierdoor ve-
len worden getroffen. 

Kees Otte, Nederhorst den Berg 

Particulier initiatief 
verbrand!

Leden gezocht voor
Participatiegroep

KORTENHOEF- De eerste 
vergadering van de door de ge-
meente samengestelde klank-
bordgroep ‘Burgers Participatie 
Groep’ is geweest. De groep 
houdt zich bezig met het ver-
keersplan voor de Kortenhoef-
sedijk, een plan met veel haken 
en ogen. In de planning staat om 
de dijk eind 2018 te renoveren. 
Het is de bedoeling u vanuit 
deze groep regelmatig te infor-
meren. Een aantal mensen heeft 
zich bij de eerste bijeenkomst 
van 14 december 2017 reeds 
aangemeld, doch deze lijst is 
niet compleet. Indien u geïnfor-
meerd wilt blijven, verzoeke uw 
e-mailadres te sturen aan:
Piet Bakker, pb1939@me.com

In de vacaturebank van Versa 
Vrijwilligerscentrale zijn veel 
leuke vacatures te vinden. Info 
www.versavrijwilligerscentra-
le.nl

Alle dagen van 10.00-12.00 uur 
en van 14.00-16.00 uur jeu de 
boules bij de Oude School in 
Kortenhoef. Reserveren: 035-
6561010.

Vraag en aanbod van vrijwilli-
gers? Kijk op: www.wijdemeren.
nl/deappelboom

Cultureel Centrum Nederhorst 
den Berg, nieuwe cursussen, le-
zingen, workshops: www.berg-
secultuur.nl

Klusjesteam Wijdemeren, voor 
ouderen en hulpbehoevenden. 
Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-Gra-
veland/Loosdrecht: 035-
6561860. A’veen/Nederhorst: 
035-6563001. Ook extra klus-
sers gezocht

Behoefte aan een regelmatig 
bezoekje, een wandelinge-
tje? Humanitas biedt ‘vriend-
schappelijk huisbezoek’. Mail: 
tgooi@humanitas.nl of 035-
6286093.

Kort nieuws
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Boeken

Simone Kramer. Bekend van 
haar kinderboeken, verhalen 
en vertalingen, met als grootste 
liefde de mythologische verha-
len, de Griekse, maar ook de 
Noordse, zoals die staan in de 
Edda, van de Ijslander Snorri 
Sturluson.

Lezer
Simone was het jongste kind. 
Er waren er zeven vóór haar. 
“Mijn moeder heeft mij al-
tijd veel verhalen verteld. En 
mijn zus, achttien jaar ouder 
dan ik, onderwijzeres, leerde 
mij tijdens de kolenvakantie 
(oorlogswinter, de kolen wa-
ren op, de scholen dicht) lezen 
en schrijven. Mijn vader was 
‘bovenmeester’ van een piep-
kleine school in een piepklein 
lintdorp, de Meije, in de buurt 
van Bodegraven.” Omdat ze al 
kon lezen en schrijven, mocht 
ze van haar vader de eerste klas 
overslaan. “Dat heeft kwaad 
bloed gezet in het dorp. Doch-
tertje van de bovenmeester, hè! 
Omdat ik jong in de tweede klas 
kwam, kon ik slecht aansluiting 
vinden bij de grotere kinderen. 
Ik was dus veel alleen.”
Dat vond de kleine Simone niet 
erg, want lezen was voor haar 
zoiets als ademhalen. Ze las alle 
boeken die ze te pakken kon 

krijgen. “Heerlijk. Ik kreeg er 
nooit genoeg van. W.G. van der 
Hulst, sprookjes van Grimm. 
Je moet niet vergeten: er was 
toen geen televisie. Ik had alle 
tijd om te lezen.” Lezen, deed 
ze. Schrijven niet. Ja, opstellen! 
“Maar de juf liet me geen op-
stellen meer schrijven omdat ik 
dat toch wel kon.” 
Ze leest nog altijd graag en veel: 
Elisabeth Jane Howard, Wil-
liam Trevor, maar ook Louis 
Couperus, Hella Haasse, en de 
modernere auteurs zoals An-
nejet van der Zijl (Jagtlust) en 
Suzanna Jansen (Het Pauper-
paradijs). Lezen, lezen, lezen.

Schrijver
Ze heeft er nooit aan gedacht 
schrijfster te worden. “Ik wil-
de naar het conservatorium, ik 
wilde celliste worden, maar was 
er niet goed genoeg voor. Ja, ik 
had naar het conservatorium 
kunnen gaan voor het vak pia-
nolerares, maar dat wilde ik ab-
soluut niet. Ik wilde helemáál 
geen lerares worden.  Het al-
ler- áller- állerlaatste wat ik 
wilde was voor de klas staan!” 
Ze lacht hartelijk: “Je wilt niet 
weten hoe vaak ik later voor 
de klas heb gestaan. Het derde 
boek dat ik schreef, ‘Een steen 
door de ruit’, was getipt door 

Het is klaar! Het is af!
de Nederlandse kinderjury, en 
toen moest ik wel de scholen in 
om erover te vertellen.”
Simone werd secretaresse bij de 
muziekafdeling van de VARA, 
werd bij diezelfde omroep fil-
minkoopster en later als vanzelf 
filmvertaalster en toen kwam 
de dag dat ze zélf boeken wil-
de vertalen! “Nou, toen ben ik 
naar een uitgeverij gestapt. Die 
uitgeverij had niets te vertalen, 
maar: ‘Schrijf zelf maar wat’, 
zeiden ze. Kinderboeken.”  
Zo simpel als het klinkt, zo 
was het ook. Simone heeft he-
laas geen eigen kinderen, maar 
wel ontzettend veel neefjes en 
nichtjes. “En de kinderen uit 
het eerste huwelijk van mijn 
man waren hier heel vaak, 
dus ik kende de belevingswe-
reld van kinderen. Bovendien 
moet je echt wel goed kunnen 
schrijven als je vertaler bent. 
Dus ben ik kinderboeken gaan 
schrijven.” Zo begon het schrij-
ven, en ze kon er niet meer mee 
stoppen.
“Toen namen we voor een deel 
de zorg van onze kleindochter 
over, en ben ik halve dagen 
gaan werken.” Ze straalt als ze 
zich die periode voor de geest 
haalt. “De baby kwam een paar 
dagen per week bij ons. Ik heb 
met volle teugen van die peri-
ode genoten. En er bleef vol-
doende tijd over om te schrij-
ven.” 

Mythologie 
Ze zegt: “Eigenlijk hebben mijn 
man en ik de mythologische 

boeken samen geschreven”. 
Dus komt echtgenoot Toon 
Kramer erbij. Oud-journalist, 
oud-verzetsstrijder.  
Ze vertellen, vullen elkaar aan: 
vakantie op Samos, vonden 
‘Greek Mythologies’ van Robert 
Graves. Dachten: “Dat gaan we 
doen”. Ze gingen aan de slag. 
Toon de research, Simone het 
schrijven. Zij: “Hij maakte de 
korte inhoud.” Hij: “Zij was de 
baas.” 
‘De tocht van de Argonauten’ 
en ‘De strijd om Troje’ kwa-
men van de drukpersen. Na 
de boeken over de Griekse 
mythologie verschenen er een 
paar boeken met Europese 
verhalen, zoals ‘Van Parcifal 

tot Beowulf ’ en daarna stortte 
het tweetal zich op de Noord-
se mythologie. Ze reisden door 
Noorwegen, proefden de sfeer 
en de verhalen uit de Edda. 
“Ach, er zijn ook nog zulke 
prachtige verhalen te vertellen 
uit de Egyptische geschiedenis, 
of de Indiase. Maar dan zou ik 
er heen moeten, en ik wil niet 
meer reizen. Het is klaar. Het is 
af. En dat bevalt uitstekend!”
Volgend jaar komen nog twee 
boeken van Simone Kramer 
uit in één band, bij Uitgeverij 
Ploegsma: ‘De strijd om Troje’ 
en ‘Odysseus’. 
Zie je wel. Wie schrijft die blijft. 
www.simonekramer.nl

Door: Karin van Hoorn

‘s- GRAVELAND- Net zo gemakkelijk als haar schrijverschap be-
gon, eindigde het. Zo lijkt het althans: “Ik ben gewoon gestopt 
met werken èn met schrijven. Het was klaar. Af.” Maar wie schrijft, 
die blijft. Kijk maar naar haar enorme oeuvre. De Wijdemeerse 
schrijversschijnwerper staat vandaag op: Simone Kramer.

De schipper voert gegevens 
in van het schip en de vaar-
route. Op basis van de loca-
tie, opgegeven vaarroute en 
snelheid wordt de verwachte 
aankomsttijd bij een brug of 
sluis berekend. Deze verwach-
te aankomsttijd wordt via een 
speciaal brugmanagementsys-
teem (BMS) doorgegeven aan 
de brugwachter. De app River-
Guide Recreant toont vervol-
gens de route met alle bruggen 
en sluizen die de schipper op 
de route tegenkomt. Daar-
naast geeft de app tijdens de 
reis relevante informatie zoals 
detailinformatie van bruggen 
of sluizen, doorvaarthoogten, 
marifoonkanaal en telefoon-
nummers voor contact met de 
bedienaar. In het vaarseizoen 

2018 worden steeds meer brug-
gen aangesloten op de unieke 
dienstverlening. De ervaringen 
worden benut voor verdere 
doorontwikkeling.
Brug- en sluiswachters maken 
ook gebruik van het BMS, dan 
zien ze wanneer schepen bij de 
brug of sluis aankomen. Op 
basis hiervan kan hij het beste 
bedientijdstip bepalen. Dit be-
dientijdstip krijgen schippers te 
zien in de app. Ook de routena-
vigatie van automobilisten kan 
in de toekomst rekening hou-
den met de (geplande) brug-
openingen. 

Blauwe Golf 
Samen met tien andere (vaar)
wegbeheerders werkt de pro-
vincie Noord-Holland om de 

Unieke digitale vaargids voor schippers 
HAARLEM- Recreatieschippers in de provincie Noord-Holland 
kunnen gebruik maken van een unieke dienstverlening via een 
app: een digitale vaargids met persoonlijke vaarinformatie én au-
tomatische openingsverzoeken voor bruggen

Blauwe Golf in de provincie te 
realiseren. Deze partijen zor-
gen er samen voor, dat de brug-

gen in de provincie efficiënter 
worden bediend en schippers 
hun reis beter kunnen plannen. 

Blauwe Golf is een onderdeel 
van het Rijksinvesteringspro-
gramma Beter Benutten, dat 
als doel heeft om de reistijd in 
de drukste regio’s van ons land 
tijdens de spits met 10% te ver-
beteren. Doel is uiteindelijk een 
landelijke dekking van data en 
dienstverlening. 

Vragen
Bij vragen of klachten over de 
dienstverlening kunnen vaar-
weggebruikers bellen naar 
het Servicepunt provincie 
Noord-Holland, 0800 0200 600 
(gratis) of mailen naar service-
punt@noord-holland.nl. Meer 
informatie over Blauwe Golf 
is te vinden op de website van 
de provincie. Of bekijk Blauwe 
Golf verbindend. De app Ri-
verGuide Recreant is gratis te 
downloaden via de Appstore en 
Playstore. 
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Madelijn
20 centimeter...

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en 
Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft een 
zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huishou-
den niet compleet zijn zonder behaarde vrienden. 
Hond Jagger, kat Madammeke en konijnen Anto-
nio 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 va-
kanties graag te paard door de natuur.

Nederlanders. Op vakantie. Op onze camping. In 
Italië. Ik vind alles best...maar Nederlanders? Liever 
niet. Gewoon niet op letten, dus. En dat is zó moei-
lijk. Maar ach,  ik heb in ieder geval iets te doen. 
Me lekker ergeren aan landgenoten. Heerlijk hoor, 
vakantie!

Ze loopt zo’n drie passen voor hem. Ze is een halve 
kop groter dan hij. Stevig gebouwd. Struis, potig. 
Aan haar ene hand bungelt de koelbox, onder haar 
oksel klemt ze de parasol. Aan haar andere hand 
de tas met handdoeken. Ze heeft er stevig de pas 
in. Hij probeert haar bij te houden. Zijn schouders 
hangen af. Hij kijkt verslagen. Miezerig. Mager. 
Onhandig. Aan elk van zijn handen huppelt vro-
lijk een dochtertje. Hij sjokt achter zijn vrouw aan. 
Hij struikelt. Zijn vrouw kijkt om “Kijk nou toch 
uit, Karel!” Snauwt ze tegen hem. Hij krimpt nog 
verder in elkaar. En het was al niet echt een macho, 
die Karel.

In Rome komen we Karel, zijn dochtertjes en zijn 
potige wederhelft tegen. We duiken snel achter een 
marmeren naakte Romein en kijken langs het kou-
de blote achterwerk de straat in. Verrek zeg, Karel 
loopt voorop. Borst naar voren. Zijn armen houdt 
hij iets van zijn lijf. Hij oogt breed. En hij lijkt wel 20 
centimeter groter. Ze zien ons niet. Gelukkig.

Rome staat vol met gebeitelde blote mannen. 
Adonissen. Met enorme spieren. Verwikkeld in 
ontzettend stoere taferelen. Ze kijken nuffig van je 

weg, naar een discus 
of speer in hun uitge-
strekte arm.  Anderen 
doen alsof ze héél druk met iets anders bezig zijn. 
Een bloederig gevecht of zo. Yeah right... Alsof je in 
je blootje gaat speerwerpen? Of in adamskostuum 
even lekker ruzie zoeken? En van ‘synchroon kleer-
loos klootschieten’ of ‘naturistisch kogelstoten’ heb 
ik trouwens ook nog nooit gehoord! Maar goed, je 
moet toch íets doen ter compensatie van dat star-
terspakketje op kruishoogte. Met zo’n aanhangsel 
kan je namelijk nog niet eens fatsoenlijk swaffe-
len! Weet je, als je dan toch aan het beeldhouwen 
bent, maak er dan iets van waar de gemiddelde 
man  trots op kan zijn óf verstop het gepiemel fijn 
achter een vijgenblad of lendendoek. Maar ja, aan 
de andere kant, zó lijkt die van jou ineens een stuk 
groter! Voor de moderne man is een bezoek aan 
Rome dus heel verfrissend. Goed voor hun zelfver-
trouwen. Zelfs Karel is plotseling overtuigd van zijn 
grootsheid.

Met vooruitgestoken borst loopt Karel naar zijn 
auto. Die staat Italiaans strak ingeparkeerd. Daar is 
wel wat stuurmanskunst voor nodig. Karel neemt 
achter het stuur plaats. De dochtertjes zitten stevig 
ingesnoerd in hun zitjes op de achterbank. Zijn 
vrouw geeft aanwijzingen. Wild gebarend en dui-
delijk instructies articulerend staat zij, wijdbeens, 
naast de auto. Om haar woorden kracht bij te zetten, 
gebruikt ze haar handen om de afstand tussen de 
geparkeerde auto’s aan te geven. Plots een krassend 
geluid. Een flinke kras, van voor naar achter, prijkt 
op de zijkant van de auto. Gevloek. “ Karel!! Dít…” 
en ze strekt haar hand uit in zijn richting. Tussen 
haar duim en wijsvinger een ruimte een centimeter 
of vijf….”Dít, Karel ” en ze knikt richting haar vin-
gers “Dít is dus géén twintig centimeter!” 

Madelijn de With; madelijn.wiewatwaar@gmail.com.
Volg mij op FaceBook: MadelijnsSchrijfsels

Nieuws van Club 4711
Uitslag + stand zo-
mertoernooi biljarten
Maandag 30 juli: 
M. Zieleman – M. 

Verlaan 2-0, W. Clements – J. van 
Greuningen 2-0. Stand aan kop: W. 
Clements 5-15, B. Worp 5-13. Za-
terdag 4 aug.: 1. J. van Greuningen & 
M. Verlaan (16 pt.), 2. C. Jacobs & M. 
Zieleman (14 pt.), 3. H. v.d. Burg & 

M. v.d. Velden (6 pt.). Stand aan kop: 
M. v.d. Velden 4-39, C. Jacobs 4-34, J. 
van Wijnen 4-33. Programma Za-
terdag 11 aug. 16.00 uur: maandtoer-
nooi koppelklaverjassen, maandag 13 
aug.19.30 uur: zomertoernooi biljar-
ten. Openingstijden bar Vrijdag en 
zaterdag van 15.00 tot 20.30 uur (ook 
voor niet-leden). Contactgegevens: 
Adres: Overmeerseweg 5a Nederhorst 
den Berg, Telefoon: 06-20408058

Lezers schrijven

In het Weekblad Wijdemeren van 1 augustus stond een artikel 
over ‘Te vaak verkoop van alcohol aan 18-minners’. Uit dit artikel 
blijkt dat het in Wijdemeren relatief makkelijk is om als minderja-
rige alcohol te verkrijgen bij slijterij, supermarkt of sportkantine.
In 52,5% van de gevallen werd de verkoop aan een proefpersoon 
geweigerd, terwijl dit in de regio gemiddeld in 66% van de geval-
len zo is. Dat is grofweg een kans van 1 op 2, wat betekent dat 
elke tweede poging om alcohol te kopen statistisch gezien zo goed 
als raak is. Dit beeld schokt helaas niet, maar het maakt mij wel 
bedroefd.
Het nuttigen van alcohol zit diep ingesleten in de Nederlandse cul-
tuur: het glas bier na een lange dag, het wijntje bij het eten, een 
toast op het nieuwe jaar en wat is uitgaan zonder drank?
Dat alcoholgebruik niet bevorderlijk is voor de staat van het brein, 
zeker bij kinderen en jongeren, is al langer bekend. In NRC Han-
delsblad een interview met kinderarts Nico van der Lely, die een 
alcoholpoli voor kinderen en jongeren runt in het Reinier de Graaf 
ziekenhuis in Delft. Een alcoholpoli voor kinderen van 13 die zich 
in coma drinken, het kan in Nederland.
Hij vatte het effect van alcohol op het puberbrein kort en bondig 
samen: ‘Twee keer flink dronken worden en je IQ daalt tien tot 
vijftien punten. Dat scheelt zo een schoolniveau.’
Dat met de extra aandacht, aangescherpte controles, hotspotlijstjes 
en boze brieven van B&W de kans op verkoop van alcohol aan 
jongeren in onze gemeente daalt is waarschijnlijk, en dat is posi-
tief.
Maar zolang het sociaal minder geaccepteerd is om géén alcohol 
te drinken, zullen kinderen en jongeren mee willen doen. De vol-
gende generatie lijdt minder aan alcohol gerelateerde problemen 
als de huidige generatie beter met alcohol leert omgaan.

Niels Bruinius, ChristenUnie Wijdemeren

Alcohol, een geaccepteerde sloopkogel

Uit de 14-daagse weersvoorspel-
ling van het doorgaans betrouw-
bare weerstation De Arend uit 
Ankeveen blijkt dat vanaf don-
derdag 9 augustus de tempera-

tuur zal dalen tot 23/24 graden. 
Ook is de kans op neerslag geste-
gen tussen 8 en 12 augustus. 
www.dearend.nl

Yes, kans op regen en koelte

I.v.m. de zomervakantie zal het
Weekblad Wijdemeren van 22 augustus a.s.

komen te vervallen.

Vakantie
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Reizen

Terwijl ik lusteloos geniet van 
het bruine gras denk ik wel-
eens terug aan de vele landen 
die ik bezocht heb. Een korte 
terugblik. 

Op de site ‘landenverzame-
laars.nl’ kun je bijhouden waar 
je bent geweest, ik kom op 89 
landen. Dat is nog niets verge-
leken met koploper Pieter de 
Leeuw die 275 landen bezocht. 
Ik sta van de ruim 10.000 deel-
nemers slechts op een trooste-
loze 423e plek. Van alle verre 
reizen sinds 1988 heb ik een 
logboek geschreven. Als je 
daar doorheen bladert, zou ik 
een bibliotheek met reiserva-
ringen kunnen vullen. Toch 
maar niet gedaan. 

89 landen
NOORD- AMERIKA: Cana-
da, Mexico, Verenigde Staten; 
MIDDEN- AMERIKA: Belize, 
Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua: 
ZUID- AMERIKA: Argenti-
nië, Brazilië, Chili, Ecuador, 
Paraguay, Peru: CARIBISCH 
GEBIED: Cuba; ATLANTI-
SCHE OCEAAN: Canarische 

De wereld aan je voeten 
Eilanden, Kaapverdië: 
EUROPA: België, Denemar-
ken, Duitsland, Engeland, 
Estland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Ier-
land, Italië, Letland, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Nederland, 
Noorwegen, Oekraïne, 
Oostenrijk, Polen, Portugal, 
Rusland, Schotland, Slovenië, 
Slowakije, Spanje, Tsjechië, 
Vaticaanstad, Wales, Zweden; 
AFRIKA: Benin, Botswana, 
Burundi, Egypte, Ghana, Ke-
nia, Lesotho, Malawi, Mali, 
Marokko, Oeganda, Swaziland, 
Tanzania, Togo, Zambia, Zan-
zibar, Zimbabwe, Zuid-Afrika; 
MIDDEN-OOSTEN: Israël; 
AZIË: Bangladesh, Cambodja, 
China, Hongkong, India, In-
donesië, Japan, Kirgizië, Laos, 
Mongolië, Myanmar, Nepal, 
Oezbekistan, Pakistan, Sin-
gapore, Sri Lanka, Thailand, 
Tibet, Turkije, Vietnam; OCE-
ANIË: Australië, Nieuw-Zeel-
and. 

Welke criteria de site hanteert, 
weet ik niet. Zanzibar, Cana-
rische eilanden, Hongkong, 
Schotland en Wales zijn geen 

soevereine staten, maar wel als 
land gekenmerkt. Het gaat mij 
ook niet om de getallen, maar 
vooral over wat je meemaakt.  

Reizen
Hoewel reizen volgens mij 
vooral gaat om mensen in 
andere culturen te ontmoe-
ten, vind ik het stiekem een 
fijn gevoel dat ik op veel we-
reldplekken ben geweest waar 
ik als kind alleen maar van 
droomde. Voor mijn 16e was 
ik nooit verder geweest dan 
Putten op de Veluwe. Toen 
ik voor het eerst op het Plein 
van de Hemelse Vrede stond, 
was dat voor mij een hemelse 
ervaring. Hetzelfde gevoel dat 
je je klein voelt worden had ik 
onder andere bij het Christus-
beeld boven Rio de Janeiro, de 
Tafelberg in Kaapstad, de Taj 
Mahal in India, de Potala in 
Lhasa, de Chinese Muur, de 
Borobudur op Java of de rode 
berg Uluru (Ayers Rock) in 
de outback van Australië. Dat 
je zoiets mag meemaken. Ook 
spoken talloze manieren van 
reizen door mijn hoofd. Soms 
was het afzien. Dat ik na drie 

Door: Herman Stuijver

dagen Afrikaans openbaar 
vervoer uitgeput arriveerde bij 
een cafeetje met Amstelbier 
in Bujumbura of dat ik met 
de Transsiberische spoorlijn, 
met tussenstops in Novosi-
birsk, Irkoetsk en Oelan Oede 
dwars door Eurazië toerde. Of 
die bloedhete vierdaagse wan-
deling door de Dogon-vallei 
in Mali, een week vertoeven 
in een dorpje zonder stroom 
en sanitair in Nepal, het zijn 
herinneringen die je opslaat en 
nooit meer vergeet.  
Reizen maakt mij hongeriger 

naar nog meer bestemmingen, 
op zoek naar avontuur. Hoe-
wel je nooit moet overdrijven 
zoals ik ooit deed in Pesha-
war, Pakistan. Dat was echt 
onveilig. Het gaat niet om de 
getallen, maar ik wil die 100 
landen wel halen. Voor janu-
ari 2019 staat Columbia op de 
agenda, of toch Ethiopië? Hoe-
wel Noord-Korea ook steeds 
aantrekkelijker lijkt. Of lekker 
wandelen over het Oppad? We 
zullen zien. 

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Ondanks de 
aanhoudende droogte en de 
hitte die ons land al wekenlang 
teistert was de Wijdemeerse 
bomenexpert Martin Tijdgat 
aangenaam verrast door het 
bomenbestand in onze vijf 
dorpen. ‘Verrassend goed’ 
constateerde de medewerker 
groenbeheer van de gemeente 
Wijdemeren. 

“Voor zover ik het kan over-
zien valt tot op heden de scha-
de mee. Veel bomen verkeren 
in de herfst, met de bladeren 
en de bast. Maar dat is tijdelijk. 

Natuurlijk zijn er ook bomen 
onherstelbaar beschadigd. Ik 
heb nog geen aantallen” vertelt 
Tijdgat. Die erop wijst dat de 
blijvende schade vaak ook sa-
menvalt met allerlei ziektes zo-
als de essentaksterfte, de eiken-
spintkever en de tujabastkever. 
Op de Tjalk in Loosdrecht 
houden de Amerikaanse lin-
den zich sterk. Dat geldt ook 
voor de Amberbomen nabij 
sporthal De Fuik in Korten-
hoef. 

Jeugdzorg en hulp
Het beleid van groenbeheer is 
in de eerste plaats gericht op 
de jonge bomen die niet langer 

‘Verrassend goed’ bomenbestand ondanks hitte
dan twee jaar staan. “Dat noe-
men we de jeugdzorg” vervolgt 
Tijdgat “die worden wekelijks 
gesproeid. Bovendien doen we 
altijd aan grondverbetering bij 
aanplant van jonge bomen.” 
Een enkele keer worden ook 
iets oudere bomen extra ver-
zorgd als het wortelstelsel nog 
onvolledig is. Want dat is vol-
gens Tijdgat essentieel, sterke 
wortels die vocht en voeding 
opzoeken. Die bomen snakken 
naar regelmatig een emmer wa-
ter van bomenliefhebbers in de 
straat.
Hij wijst ook op een proef met 
de ‘watergeefsensor’ een pen 
die je in de kluit steekt, waar-
na je op het beeldscherm van 
de computer kunt aflezen hoe 
het staat met de droogte. “Het 
is een tijdelijke test die wel bij-
zonder handig is, want de uit-
slag geeft ons informatie over 
welke grondsoort het beste past 
bij welke boom.” Ter plekke 
kunnen de uitslagen zeer wis-
selend zijn. Martin Tijdgat laat 
twee voorbeelden zien op De 
Vijnen (Nederhorst den Berg) 
waaruit blijkt dat de droogte op 
20 meter afstand wel 50% kan 
verschillen. 
Met de structurele oplossing 
voor wat betreft de droogte is 

Wijdemeren al bezig. “We kie-
zen met name voor sterke bo-
men die de harde omstandig-
heden aan kunnen. Denk aan 
de iepen of amberbomen, dat 
zijn keiharde bomen. En dus 
nooit meer Hollandse linden of 
schietwilgen in de straat, maar 
meer op het nieuwe klimaat 
aangepaste soorten.” 
Sinds Wijdemeren werkt met 
het Bomenbeleidsplan is diver-
sificatie het toverwoord. “We 
zijn van 300 naar 600 soorten 

gegaan. De juiste boom op de 
juiste plaats. Dan spreidt je het 
risico en houd je ook rekening 
met de schommeling in het kli-
maat.” 
Allemaal leuk en aardig, maar 
Martin Tijdgat is bereid een 
urenlange regendans te doen 
om na twee maanden droogte 
miljoenen liters met hemelwa-
ter af te smeken teneinde de 
flora, fauna en inwoners van 
dienst te zijn. Want dat is hard 
nodig. 
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Nederhorst Got Talent

Kieviet geniet van de status van het Weidevogelgebied. Agrariërs, land-
schapsbeheerders en vogelliefhebbers zorgen ervoor dat deze weidevogel 

ook in de toekomst kan broeden in de Horn- en Kuijerpolder 

Door: Niels van der Horst 

foto: Gert vd Vliet

NEDERHORST DEN BERG – Als slotevenement van KinderVakan-
tieWerk 2018 (KVW) was jongstleden zaterdagavond een talen-
tenshow georganiseerd. Kinderen, ouders en andere geïnteres-
seerden waren in grote getale toegestroomd naar de Blijk om 
de acts te bewonderen.

KVW is een vrijwilligersor-
ganisatie opgericht in 1992 
door een groep vrienden en 
vriendinnen. Doel was in het 
begin om kinderen die niet op 

vakantie gingen toch iets leuks 
te bieden. Aan het begin van 
de zomervakantie vinden twee 
weken lang allerlei thema-
dagen plaats. De activiteiten 

vinden plaats in sporthal de 
Blijk, op het recreatiegebied 
en op de boerderij van de fa-
milie Van Wijk. De doelgroep 
betreft kinderen van vier tot 
twaalf.

Vrijwilligers en sponsors
Een groep van een kleine der-
tig jongens, meiden en oude-
re jongeren uit verschillende 
(maatschappelijke) hoeken 

vormen het hechte vrijwilli-
gersteam dat alles mogelijk 
maakt. Penningmeester en za-
kelijke kracht Menno Snel was 
er vanaf het begin bij. Hij was 
niet de grondlegger van KVW. 
“Nee, dat was de moeder van 
Jamie – die dit jaar het stokje 
van haar moeder heeft overge-
nomen. Ze was toen overigens 
zwanger van Jamie. Wel leuk 
natuurlijk!” Ook een mooie 
wetenswaardigheid betrof ju-
rylid Ans van de talentjacht. 
Zij hielp vroeger al vaker mee, 

tot ze erg ziek werd. “Het was 
kiele kiele maar gelukkig is ze 
er nog. En nu zit ze in de jury”.
Naast de gemeente via het ge-
bruik van De Blijk zelf, bieden 
vele sponsors allerlei spullen 
aan om alles te faciliteren. 
Ook was er een programma-
boekje dat mee werd gestuurd 
met Weekblad Wijdemeren 
waarin vele bedrijven een ad-
vertentie hadden gekocht.

Talenten
Dat Nederhorst jonge talen-
ten herbergt werd duidelijk 
tijdens de feestelijke talen-
tenshow. Maar liefst vijftien 
acts passeerden de revue. Veel 
enthousiast applaus van het 
publiek en lovende woorden 
van de jury waren het gevolg. 
De meeste nummers waren 
dansacts. Uiteraard zaten er 
schattige tussen die je sowieso 
deden glimlachen maar ook 
kwamen enkele echte talentjes 
voorbij. Bij de kleintjes won 
Giullia Fetter en bij de gro-
tere kinderen werden Karlijn 
Gons en Aida Yuzbashi eer-
ste. Met een originele dansact 
waarbij Karlijn Aida als een 
marionet bestuurde, vielen de 
danskwaliteiten van Aida op. 
In de wandelgangen kon men 
oppikken dat een van de moe-
ders iets te maken had gehad 
met het idee. Een mooi voor-
beeld van dichtbij de boom 
vallende appels.

Wil je ook helpen bij het bege-
leiden van de kinderen, of de 
technische en zakelijke aspec-
ten van KinderVakantieWerk 
en ben of ken je iemand van 
14 jaar of ouder, neem dan 
contact op: www.kinderva-
kantiewerk.com




