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Fotoboek ‘Schoolleven in 
Ankeveen’ kan doorgaan

ANKEVEEN – Geen slapeloze nachten meer voor Tiny Beemster-
boer c.s. Na zorgvuldig onderzoek bleek dat de uitgave van het 
boek ‘Schoolleven in Ankeveen’ in 2019 gewoon kan doorgaan. De 
problemen over de privacy van de honderden kinderen op school-
foto’s kunnen opgelost worden. 

Door: Herman Stuijver

“We zijn al sinds 2016 bezig en 
we hebben veel tijd besteed aan 
de opzet van het boek” vertelt 
Tiny Beemsterboer, woord-
voerster van de zevenkoppige 
redactie. “We hadden al zeker 
500 foto’s tot we hoorden over 
de nieuwe privacywetgeving. 
Dat gaf forse onzekerheid of 
we deze productie zo kunnen 
voortzetten.” Welnu, na het in-
winnen van juridisch advies 
blijkt dat het mogelijk is. Het 
comité moet dan wel diverse 
maatregelen nemen. Tenslot-
te willen ze oude schoolfoto’s 
publiceren waarvoor in het 
verleden geen toestemming is 
gevraagd. Het ‘gerechtvaardigd 
belang’ lijkt zwaarder te wegen 
dan de privacy, omdat het gaat 
om het vastleggen van de histo-
rie van het dorp. Bovendien is 
het om kleine oplage voor een 
beperkte doelgroep, namelijk 
de bewoners van Ankeveen en 
omstreken. Bovendien zullen 
er geen gênante foto’s worden 
opgenomen. Daarnaast doen de 
samenstellers hun uiterste best 
om toestemming te vragen. “We 

doen er alles aan om op eventu-
ele bezwaren voorbereid te zijn” 
voegt Tiny eraan toe. Wie er dus 
niet voor voelt dat deze infor-
matie (beeld en naam) wordt 
gebruikt, kan dat bij het boek-
team bekend maken door een 
e-mail te sturen aan: schoolfo-
toankeveen@gmail.com of een 
brief naar postadres Barthold 
Ingellaan 4, 1244 PA te Anke-
veen  In dat bericht moeten 
de namen en de geboortedata 
worden vermeld. Zo kunnen de 
initiatiefnemers ervoor zorgen 
dat de bewuste foto’s kunnen 

worden verwijderd of gezichten 
op klassenfoto’s onherkenbaar 
worden gemaakt. “We moeten 
dus echt een schrift elijke verkla-
ring hebben” sluit Tiny af. 

Kloek boek
Het kloeke boek zal honderden 
foto’s bevatten van leerlingen 
en leerkrachten. De oudste foto 
is uit 1895. Naast foto’s zijn er 
tekstbijdragen van journalist 
Jaap Timmers die heel lang in 
het veendorp woonde. 70% is 
foto’s en 30% zijn verhalen. Het 
zal een feest der herkenning 
worden met de meesters Fen-
nis, Metz en Spoor en kinderen 
uit bekende families als Hagen, 
Veenman, De Jong, Torsing, 
Leurs en Koster. ‘Een aardig 
idee’ groeide uit tot ‘een gewel-

dig initiatief ’. In het naslagwerk 
‘Schoolleven in Ankeveen’ wor-
den klassenfoto’s, herinneringen 
en historie geboekstaafd. Hope-
lijk kan elke Ankevener zichzelf 
terugvinden in het boek. De 
uitgave krijgt een harde kaft  en 
zal naar verwachting 500 pa-
gina’s tellen. Het streven is dat 
‘Schoolleven in Ankeveen’ in 
de zomer van 2019 van de pers 
zal rollen. De voorinschrijving 
is vanaf november dit jaar. De 
productie wordt mede mogelijk 
gemaakt door een schenking 
van de Stichting Curtevenne. 
Ook komt er een expositie van 
foto’s en ander materiaal. 

Nogmaals, het boekteam doet 
er alles aan om de persoonlijke 
levenssfeer van alle betrokke-
nen te beschermen. Iedereen 
kan zijn/ haar bezwaren ken-
baar maken bij:
schoolfotoankeveen@gmail.
com of een brief naar postadres 
Barthold Ingellaan 4, 1244 PA te 
Ankeveen.

Foto: Klas 5 en 6 met meester Metz 
(1977). Wie is wie? Of wilt u uw 

gezicht geblurd? 
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 9 sept.:  09.30 uur: w&cv.
 J. Tünnissen, W. v. liturgie.
 Wo. 12 sept.:  09.30 uur: euch.
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus 
 Vr. 7 sept.:  9.30 uur: w&cv.
 W. Balk. 
 Za. 8 sept.:  19.00 uur: w&cv.
 W. Balk, All Directions.
 Wo. 12 sept.:  19.00 uur: euch.
 J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart 

 Zo. 9 sept.:  09.30 uur: euch;
 L. Wenneker en W. Balk.

Verzorgingshuizen 
◗ Veenstaete 
 Vr. 7 sept.:  15.00 uur:  J.Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 9 sept.: 10.00 uur: 

 Ds. E.J. van Katwijk, Startzondag.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 9 sept.: 10.00 uur:  
 Ds. D.J. Lagerweij.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 9 sept.: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 9 sept: 09.30 uur:  
 Dhr. J. van de Kamp, Beverwijk
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 9 sept.: 11.00 uur:
 Geen opgave ontvangen.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 9 sept.: 10.00 uur:  
 Br. P. Stolk.

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

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

WANNEER TIJD WAT WAAR

18/08- 30/09 10.30 u. Beelden op Syp (kasteeltuin) Sypesteyn, Nw-Ldr.dijk 150
wo. 5 sep. 10.00 u. Th emaochtend ‘Veiligheid internet’ Bieb, Tjalk 41, Nw. L’drecht
wo. 5 sep. 10.00 u. Start Digi & Taalhuis  Bieb, Tjalk 41, Nw. L’drecht
wo. 5 sep. 14.00 u. Repair Café Kortenhoef ’t Achterom, Kerklaan
wo. 5 sep. 19.00 u. Inleveren planten Floralia- wedstrijd De Drie Dorpen, Ankeveen
wo. 5 sep. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Rading 1, Ldr.
do. 6 sep. 19.00 u. Prijsuitreiking Floralia plantenwedstr. De Drie Dorpen, Ankeveen
do. 6 sep. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Rading 1, Ldr.
8/9 sep. 10.00 u. Tentoonstelling ‘Engelen en Demonen’OLV Hemelvaartkerk, NdB.
za. 8 sep. 09.30 u. Spotjes ‘Indianenfeest’ Kidswereld, Platanenln, NdB. 
za. 8 sep. 10.00 u. Kasteelfair Sypesteyn Nw. Ldr.dijk 150
za. 8 sep. 10.00 u. Inschrijfdag Kursus Projekt Ldr. 3 Luik, Lindeplein, Ldr. 
za. 8 sep. 08.00 u. Kleedjesmarkt, Ankeveense Markt Marktpl. rk. kerk, Ankeveen
za. 8 sep. 14.00 u. Spelletjesmiddag Zonnebloem Grand Café Emtinckhof
za. 8 sep. 17.00 u. Wijdegat Waterconcert Wijdegat, K’hoef
za. 8 sep. 19.30 u. Mix Avondtoernooi (tennis, petanque) Sportcomplex Ankeveen
zo. 9 sep. 09.30 u. Spiegelplaswandeltocht vertr: Sportcafé De Blijk
ma. 10 sep. 14.00 u. Opening Weggeefh oek WM  3-Luik, Lindeplein. Ldr. 
wo. 12 sep. 14.30 u. Ouderenmiddag, dia’s ‘Schepping’ Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
14/15 sep. 19.00 u. Loosdrecht Jazz Festival Jachthaven Het Anker, Ldr.
za. 15 sep. 20.30 u. 30+ Dancing Party Zonnestraal, Hilversum
zo. 16 sep. 09.30 u. Walk of Peace (na oecumen. viering) r.k. kerk, Dammerweg, NdB.
zo. 16 sep. 15.30 u. Kiki Schippers, cabaretière  Dillewijn, Ankeveen
ma. 17 sep. 19.30 u. Infoavond Energie Coöperatie  Scouting, Kwakel, K’hoef
di. 18 sep. 09.00 u. 75e Schippersdag Loosdrecht  GWV De Vrijbuiter, Ldr. 
do. 19 sep. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Ldr.
zo. 30 sep. 15.00 u. Big Bad Bruce Band in concert Sypesteyn, Nw. Ldr.dijk 150

Activiteiten agenda

Programma GooiTV

Vanaf 5 september zendt GooiTV de volgende programma’s uit: 

5 Jaar GooiTV deel 1 ; terugblik op het eerste lustrum van GooiTV; 

RegioHub; TV Magazine met diverse onderwerpen, waaronder Oldti-

mers Laren, Karretje Ter Gooi, Expositie Schakel, Gooise heideloop, ...

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN(1432). 

Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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Politiek

KORTENHOEF- De Kwakel, de 
smalle weg die Kortenhoef 
met Ankeveen verbindt, is en 
blijft zeer onveilig. De recente 
herinrichting met ‘auto te gast’ 
heeft niets opgeleverd. Er zijn 
drastischer maatregelen nodig 
om fi etsers en wandelaars te 
beschermen. 

Naar aanleiding van een brief 
van bewoner Arnoud Klein, 
die op 13 juli een antwoord 
kreeg op een mail van 2 mei, 
heeft  De Lokale Partij dit on-
derwerp op de agenda gezet 
voor de commissie Ruimte 
en Economie van woensdag 
5 september. Er lijkt maar één 
oplossing mogelijk, namelijk 
deze weg af te sluiten voor au-
to’s. Arnoud Klein stelt voor om 
een paal halverwege te plaatsen, 
zodat aanwonenden of vanaf 
de Herenweg of vanaf de Ker-

klaan/ Kortenhoefsedijk hun 
bestemming kunnen vinden. 
De verkeersonveiligheid is zo 
groot dat veel mensen deze weg 
mijden. Fietsers en wandelaars 
worden in de berm gedrukt 
door passerende auto’s. Die zich 
over het algemeen niet houden 
aan de symbolen en teksten op 
het wegdek. ‘Fietsstraat, auto te 
gast’ is een lachertje, verreweg 
de meeste automobilisten rij-
den met 50 km. over deze weg. 
Ook kom je regelmatig verkeer 
tegen dat zich niet houdt aan 
het eenrichtingsverkeer en te-
gen de stroom inrijdt. De bre-
de tractors van de boer aan de 
Kwakel kennen het verschil tus-
sen 30 en 50 km. niet. De gepar-
keerde auto’s bij de volkstuinen 
passeren vergt een zeer goe-
de stuurvaardigheid om geen 
fi etsers/ wandelaars te raken. 
Het is en blijft  een gevaarlijke 

sluiproute, die niets meer over 
heeft  van het landelijke boeren-
weggetje van weleer. 

Wethouder ‘Nee’
Verkeerswethouder Boermans 
staat niet open voor de ver-
keersveiligheid. Hij antwoordt 
de heer Klein dat hij geen maat-
regelen gaat nemen. Die zijn al 
in het voorjaar 2017 getroff en, 
schrijft  hij. Met drempels en 
symbolen op het wegdek. Er 
zijn geen andere maatregelen 
mogelijk, want de breedte is te 
smal. Dat de weg niet verbeterd 
is, is blijkbaar niet meegeno-
men in de evaluatie. Afsluiting 
voor doorgaand verkeer leidt 
tot meer drukte op Koningin-
neweg en Noordereind, denkt 
Boermans, die zijn al zwaar be-
last. Hij zou de politie doorge-
ven dat ze beter moeten letten 
op de verkeersovertredingen. 

Bij de kredietaanvraag voor de 
reconstructie van de Kwakel 
waren in juli 2016 bijna alle po-
litieke partijen sceptisch over 
de maatregelen. Men sprak 
van ‘schijnveiligheid’.  PvdA/ 
GroenLinks- fractievoorzitter 
Stan Poels zei bij die gelegen-
heid zelfs dat de onveiligheid 
op de Kwakel reden was om 
in de lokale politiek te gaan. 

Hij was ruim 2 jaar geleden 
‘verheugd’ over de aanpak. 
In retrospectie is de verwoed 
fi etsende politicus wellicht iets 
minder blij. Of hij derhalve uit 
de politiek zal stappen, lijkt niet 
waarschijnlijk. 
Hopelijk heeft  de politiek nu 
eens het lef om een eff ectieve 
maatregel te nemen: een stevige 
paal halverwege.

Kwakel is en blijft zeer onveilig

Door: Herman Stuijver

Rob Duikersloot kijkt de kat uit de boom
WIJDEMEREN - Rob Duiker-
sloot sloot zich direct aan toen 
Dorpsbelangen werd uitge-
breid met een afdeling Neder-
horst den Berg in 2001. Hij is en 
blijft een gemotiveerd aanhan-
ger van lokale politiek, dichtbij 
de mensen en voor jong, oud, 
arm, rijk. Kortom iedereen. Rob 
is sinds maart dit jaar raadslid. 
Dat de 41-jarige Berger zich in 
de eerste gemeenteraadsver-
gaderingen op de achtergrond 
bewoog, is slechts een stilte 
voor de storm, want hij zit bar-
stensvol ideeën. 

Door: Herman Stuijver

“Kijk, ik ben een type dat eerst 
de kat uit de boom kijkt. Ik hoef 
niet zo nodig het woord te voe-
ren als anderen dat ook kunnen 
doen. In onze viermansfractie 
zijn duidelijke afspraken over 
de taakverdeling en daar voel 
ik me prima bij” opent Rob. Die 
werkzaam is bij de Rechtbank 
Amsterdam en niet alleen veel 
zware jongens ziet passeren, 
maar ook tijd heeft  om de stuk-
ken van de gemeenteraad gron-
dig te bestuderen. 
“Het mooie van Dorpsbelangen 
is dat het een hechte en gezelli-
ge club is waar iedereen zijn ei 
kwijt kan. Voor alle inkomens-
groepen, laagdrempelig. Dat 
spreekt me aan. Ook het feit dat 
je onafh ankelijk bent van pro-
vinciale en landelijke partijen. 
Lekker los.” In 2010 werd Rob 
met voorkeursstemmen geko-
zen in die grote 9-persoons-

fractie van Dorpsbelangen 
(toen nog samen met wat nu 
De Lokale Partij is). Hij stond 
zijn plek af aan DB-goeroe Co 
de Kloet. “Ik was te onzeker 
toen en daarbij was de ervaring 
van Co natuurlijk immens.”

Woningbouw
Rob is in de politiek gegaan 
omdat hij veel wil bereiken 
voor de dorpsbewoners. Om 
de leefb aarheid in de kernen 
in stand te houden, is hij voor-
stander van meer woningbouw. 
“Daarom was ik ook vóór die 
12 seniorenwoningen aan het 
Ankeveensepad. Dichtbij het 
centrum en veel doorstroming. 
Helaas is het op de reservelijst 
gezet.” In de huidige coalitie 
met CDA-DB-VVD-D66 heb-
ben de Dorpsbelangers water 
in de wijn moeten doen, op 
aandringen van VVD en D66. 
Dat betekent voorlopig geen 
woningbouw in het laantje 
langs het Spiegelhuys. B&W 
zetten wel vol in op 175 wo-
ningen in de Horn- en Kuijer-
polder. “Dat lijkt me ook goed 
voor de grote behoeft e aan hui-
zen in ons dorp. Ik weet dat er 
vanuit de natuurbeschermers 
bezwaren zijn. Het zou om 
een beschermd weidevogel-
gebied gaan. In hoeverre dat 
inhoudt dat er niet gebouwd 
kan worden, moet nog worden 
uitgezocht. Ik denk dat er nog 
genoeg weiland overblijft  voor 
de vogels.” Anderzijds is de Ber-
ger stiekem wel blij dat bij afge-
lasting van bovenaf direct het 

Ankeveensepad uit de koelkast 
wordt gehaald. Politiek is geven 
en nemen. 
Robs rotonde
Naast volkshuisvesting hebben 
verkeer en het sociaal domein 
de voorkeur van Rob Duiker-
sloot. “Ik kom binnenkort met 
een initiatiefvoorstel om de ge-
vaarlijke situatie op de kruising 
Lange Wetering-Overmeer-
seweg (Nederhorst den Berg 
– red.) aan te pakken. In die 
bocht wordt vooral ’s avonds 
veel te hard gereden. Mensen 
uit die omgeving hebben mij 
benaderd. Er is iemand die al 
vier keer een nieuw hek heeft  
moeten plaatsen na een ver-
keersongeluk. Ik wil dat het 
daar veiliger wordt, met een ro-

tonde. Ruimte zat.”
Als het aan het kersverse raads-
lid ligt zal daar op niet al te lan-
ge termijn een rotonde komen 
die in bepaalde kringen al gek-
scherend wordt getypeerd als 
Robs Rotonde. 
Hardlopen zou de ex-secre-
taris van de Bergse Runners 
Club vaker willen doen en ook 
het slagwerk mist- ie af en toe. 
De politiek vreet tijd, maar dat 
heeft  Rob Duikersloot er graag 
voor over. 

KORTENHOEF - Op maandag 
17 september houdt de Ener-
gie Coöperatie Wijdemeren 
een informatieavond over col-
lectieve energieopwekking in 
Kortenhoef in het gebouw van 
de scouting Klaas Toxopeus, de 
Kwakel 52 te Kortenhoef (voor-
bij gemeentewerken, laatste 
gebouw). De avond is van 
19.30 tot 21.30 uur. 
Wilt of kunt u geen zonnepa-
nelen op uw eigen dak? Koop 
dan participaties in onze col-
lectieve daken voor energieop-
wekking! Zowel voor huurders 
als woningeigenaren. Korting 
op uw energiebelasting via 
postcoderoosregeling. Rende-
ment zonnestroom. Overstap-
vergoeding duurzame energie-
leverancier
De Energie Coöperatie start in 
samenwerking met de gemeen-
te met drie collectieve daken in 
Kortenhoef. Beschikbaar tus-
sen najaar 2018 en voorjaar 
2019 voor de postcodes 1241, 
1243, 1244, 1394, 1231. Graag 
aanmelden: contact@energie-
cooperatiewijdemeren.nl

Informatieavond 

Collectieve 
energie-
opwekking 

Adverteren:
www.weekbladwijdemeren.nl
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Wijdemeertjes 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.  

Slender You is heerlijk!
Wij weten het. Ben jij daar nog

niet zeker van? Probeer het!
Woensdagavond 12 en

19 september
slender je helemaal GRATIS!

Gewoon om het eens te
proberen.

Je bent welkom van
18.00 tot 20.00.

Slender You studio kortenhoef
Winkelcentrum Meenthof 1

Kortenhoef
Telefoon 035 - 656 61 13

SLENDER YOU
ZONNEBANK

HYDROMASSAGE

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Wasserij De Gooise Vaart 
zoekt op korte termijn

een medewerker voor de
maandag,dinsdag & vrijdag

Beresteinseweg 6
‘s-Graveland 035-6560854
Email info@gooisevaart.nl

Gevraagd per direct 
HAIRSTYLIST M/V
3 dagen in de week

KAPSALON LAPAPILLOTTE
Voor meer informatie 

0613019471

Klantgerichte Aanpakker
gevraagd tuin/hoveniersbranche

fulltime + zaterdag
Mail naar: 

info@houtensteenhandel
kortenhoef.nl

PHONEUSHOP
NOORDEREINDE 9

Wij bieden abonnementen:
KPN, VODAFONE, ZIGGO,

T-MOBILE, TELE2 ENZ!
Verkoop en reparatie van:

SMARTPHONE, PC & Tablets
Koffie & thee staat klaar

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9 

’s-GRAVELAND

Bijles Engels scholieren,
0617306884

Muziek op Schoot (2,5-4jr)
nog 2 pl.! GlobeCKC.nl

TAXI PIM
Vanuit Wijdemeren door 

heel Nederland
Vandaag gebeld morgen 

op tijd op UW bestemming
altijd 25% korting
Bel 0654-732838

Droogte voorbij! De tuin
in..., snoeien en maaien!

TUINGEREEDSCHAP BOT?
HAGENgereedschapslijperij

Trapgans 2A - Ankeveen

BETAALBAAR UIT ETEN
bij BISTRO DE GARDE

3-gangen maandmenu € 25,-
3-gangen keuze menu €35,-

Zuidereinde 208 tel nr:
‘s-Graveland 035-6561030

www.bistrodegarde.nl
open vanaf 12:00uur !!!

Te Koop kleine pakjes HOOI 
telefoon 06 575 65 103 

Aangeboden: Huishoudelijke
Hulp. 06-49150270

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keuze
aan mooie stoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 / 035 6562959

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Loodijk 30
1244 NL Ankeveen
Tel: 035 - 656 14 59
www.restaurant-demolen.nl

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN
                       We zijn donderdag tot en met zondag open.

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

035 - 656 42 00 • 06 - 51062530

Weekblad Wijdemeren zoekt een 

bezorger om op woensdag in

Kortenhoef op de Kwakel en de 

Kortenhoefsedijk vanaf de Ker-

klaan t/m nr. 155 ons Weekblad 

Wijdemeren te bezorgen 

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op per 

telefoon: 06- 136 678 48

Bezorger 
gezocht

Bij de Kreatieve Groep Weesp
ONTDEK JEZELFONTDEK JEZELF
BBBBBBBBBBBB

www.kgweesp.nl

Airbrushen

Aquarelleren

Beeldhouwen

Digitale fotografie

Fijntimmeren & Modelbouw

Gitaarspelen

Glas in lood & Tiffany

Houtbewerken & Timmeren

Houtdraaien

Keramiek

Koken

Kunstzinnig Wolspinnen

Linoleum Snijden

Quilts & Patchwork

Schilderen

Spelen met Textiel

Tekenen

Van Kraal tot Sieraad

Vrije Expressie

ZIlver & Goudsmeden

BBBBBBBiiiiiiiiiiiijjjj dddddddddeeee KKKKKKKKKKKKrrrrreeeeaaaaatttttttttiiiiieeeeevvvvvvvvvvveeeeeeeee GGGGGGGGGGGrrrrrroooooooeeeeepppppppppppppp WWWWWWWWWWWWeeeeeeeesssssssssppppppppppppppBBBBBBBBiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjj dddddddddeeeeeeeeee KKKKKKKKKKKKKKrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaattttttttttiiiiiiieeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvveeeeeeeee GGGGGGGGGGGrrrrrrrrrrrroooooooooooeeeeeeeeeeppppppppppppp WWWWWWWWWWWWWWeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssspppppppppppppppp
Ai b h

Bij de Kreatieve Groep Weesp

Kort nieuws

City of Wesopa: do. 06-09, 20.00 
u.; Film: Don’t Worry, He Won’t 
Get Far on Foot
Voorverkoop: Bibliotheek, Ou-
degracht 67, Weesp of via www.
wesopa.nl.

Elke dinsdag om 20.00 uur kla-
verjassen in de sporthal De Blijk 
(NdB.) Iedereen is welkom, ge-
woon gezellig een kaartje leggen

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

Repair Café, elke eerste woens-
dag van de maand. 14-17 uur. 
’t Achterom, Kerklaan, Korten-
hoef

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

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, zonder 
afspraak. Oostereind 115, Hil-
versum, tel. 035-6853532, www.
viore.org

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.

Behoeft e aan een regelmatig be-
zoekje, een wandelingetje? Hu-
manitas biedt ‘vriendschappelijk 
huisbezoek’. Mail: tgooi@huma-
nitas.nl of 035-6286093.

Kort nieuws
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Erfgoed

Dit huis-aan-huisblad wordt 50 weken per jaar over-

stroomd met vele verzoeken voor plaatsing van berich-

ten. Nog steeds zijn het Weekblad Wijdemeren en de 

NieuwsSter de belangrijkste media voor nieuws uit de 

vijf dorpen.

De eindredactie wil zoveel mogelijk een podium zijn 

voor iedereen. Daarom moet de eindredactie streng 

doch rechtvaardig zijn bij de selectie van de ingezonden 

teksten. Die kunnen niet langer zijn dan 300 woorden.

Voor de rubriek KORT geldt de limiet van 100 wrd.

Onderstrepen, vet, hoofdletters, uitroeptekens en 

andere vormgevingsaspecten zijn zinloos, alles wordt 

bewerkt. 

Voorts is de sluitingstijd voor berichten: vrijdag 16.00 

uur (voor weekendactiviteiten: zondag, 20 uur).

Graag naar: redactie@dunnebier.nl.  

Pendelbusjes rijden af en aan 
van de parkeerplaats. Er zijn een 
heleboel fi etsers en sommigen 
zijn optimistisch en gaan lo-
pen over de Kortenhoefsedijk. 
De rook is in de verte te zien 
en te ruiken. Het water loopt 
bij velen in de mond en bij het 
eerste kraampje liggen al kleine 
stukjes om te proeven. Er is ook 
degelijk smaakverschil. De één 
heeft  een mooi compacte struc-
tuur en de ander juist een fi jne 
brosse. Ook de vettigheid en de 
zoutheid verschilt per gerookte 
paling. Een iets mindere verse 
paling is te herkennen aan een 
lichte zure nasmaak. Een goed 
gerookte juist aan een mooie 
bruine huid. Iedere palingboer 
maakt gebruik van een ander 
soort rookhout. Zo heb je beu-
kenhout, eikenhout, maar ook 
walnoothout. Van walnoothout 
krijgt de paling een interessante 
nootachtige nasmaak.

Blije gezichten
De palingrokerij trekt een bij-
zonder publiek. Als je daar 
loopt zie je blije, maar ook twij-
felende gezichten. Blije gezich-
ten, omdat de paling heerlijk 
vers wordt gerookt. Maar ook 
twijfelende gezichten, omdat er 
zo’n scala is aan keuze. Welke ga 
je kiezen? Dat blijft  tot het ein-
de van de dag lastig. 

Braderie
Ook voor de mindere paling-
liefh ebbers is er bij het palin-
groken nog gerookte makreel, 
gerookte zalm en gerookte ha-
ring. Geen visliefh ebber? Dan is 
er nog een braderie met poff er-
tjes, verse worsten, hamburgers 
en stroopwafels. Voor ieder is 
er wat, bij het NK Palingroken. 
Vergeet vooral niet ook even 
te kijken bij de tweedehands 
kraampjes, waar kleding wordt 
aangeboden door de bewoners 

Vers gerookte palingen, het verschil proef je
Jury
Dit jaar bestaat de jury niet uit 
zes leden, maar uit elf. Meer 
professionals, dus ook meer 
kennis over paling. Er wordt 
druk geproefd en fl ink over-
legd. Ook voor hen is het kie-
zen, van de beste palingroker 
van 2018, geen makkelijke taak. 
Er zijn een aantal prijzen weg te 
geven. De prijs voor beste pre-
sentatie en een eerste, tweede 
en derde prijs voor beste palin-
groker. 

Winnaars
Volgens de voorzitter van de 
jury was de kwaliteit van de 
palingen dit jaar, ‘nog nooit zo 
goed als voorgaande jaren’. De 
balans tussen paling, zout, rook 
en vet is namelijk uniek. Dit 
jaar was de best uitgebalanceer-
de gerookte paling van Jan Paul 
Heldoorn uit Harderwijk. Hij 
kreeg de eerste prijs. De tweede 
prijs ging naar Kees de Graaf uit 
Spakenburg. Op de derde plek 
staat palingroker Cor Jansen uit 
Putten. De prijs voor beste pre-
sentatie ging dit jaar naar René 
de Vries uit Winschoten.

Door: Nikwi Hoogland

KORTENHOEF – Palingen, rook en heel veel gezellige mensen. Dat 
omschrijft eigenlijk wel het NK Palingroken van dit jaar. Het 25e 
jaar wordt ingeluid met verse vis uit het IJsselmeer of uit Ierland. De 
palingrokers staan in de startblokken en roken de palingen in hun 
eigen rookcabines. Je kunt het allemaal zien, proeven en kopen. 

van de Kortenhoefsedijk. 
Sponsors en vrijwilligers
Het NK Palingroken heeft  
heel veel baat bij haar spon-
soren en alle vrijwilligers van 
VPC (Vechtplas Palingrook 
Commissie). De vrijwilligers 
van VPC bieden een glimlach 
aan alle bezoekers. De spon-

sors geven alle benodigdheden 
voor het op- en afb ouwen. Zo 
worden er bijvoorbeeld vuil-
nisbakken aangeboden, om na 
het evenement alle troep op te 
ruimen. Gemeente Wijdeme-
ren helpt ook een handje hier 
en daar. 

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN- Afgelopen zater-
dag nam ex-wethouder Ties 
Hagen afscheid van Wijdeme-
ren. Hij ging van ‘mooi naar 
mooi’ zei Ties. In Het Wapen 
van Ankeveen was het een ge-
zellig samenzijn met oude be-
kenden en familie. 

Veertig jaar geleden kwamen 
Ria en Ties Hagen vanuit de 
Veluwe in Kortenhoef wonen. 
Dichterbij Hilversum, want 
Ties werd als FNV-bestuurslid 
nogal eens uitgenodigd voor 
radio en tv. “Die eerste 20 jaar 
heb ik voornamelijk geslapen 
op de Bernard van Beeklaan” 
zei de PvdA ‘er. Maar na zijn 
pensionering werd hij actief 
voor de plaatselijke afdeling van 
de PvdA, eerst als voorzitter. Bij 
de start van Wijdemeren werd 
Hagen direct wethouder, tussen 
2002 en 2006. Later werd hij 
voorzitter van de Vrienden van 
Veenstaete dat veel activiteiten 
organiseert voor de senioren. 
Hij was een man met een grote 
sociale betrokkenheid. Nu be-
wonen Ties en Ria een appar-
tement met lift  in Vaassen, in 
de straat waar Ties geboren is. 

“Kortenhoef was mooi, we heb-
ben er veel gefi etst, maar mijn 
geboortestreek heeft  ook een 
prachtige natuur. Dus eigenlijk 
gaan we van mooi naar mooi.” 
Hun woning in Vaassen levert 
niet alleen woongenot op, maar 
ook een leuk zakcentje. Want 
de Hagens verkochten hun 
huis met een behoorlijke winst, 

merkte Hagen op. “We zullen 
Kortenhoef nooit vergeten” zei 
Ties, ook namens Ria. Wie weet 
komt- ie nog eens terug als de 
zeer gewenste lunchroom in 
de Meenthof wordt geopend. 
“Hopelijk voor het jaar 3000” 
merkte zoon Maarten op. 

Afscheid Ties Hagen
Mededeling
eindredactie
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Speltember:
spelt in de hoofdrol!

Speltbrood, speltcrackers 

en speltbeschuit! en spaar 

voor het oudhollandse 

“Keezenspel”
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

Uitnodiging 
‘Engelen en
Demonen’
NEDERHORST DEN BERG- Tij-
dens het parochiefeest van de 
O.L.V. Hemelvaartparochie te 
Nederhorst den Berg op 8 en 9 
september is er een tentoonstel-
ling ingericht over Engelen en 
Demonen.

U kunt kennismaken met hen 
in de verschillende schilderijen, 
beelden en voorwerpen die in 
de kerk aanwezig zijn. Ook zien 
we hen in de daagse dingen en 
verhalen van mensen en in de 
Bijbelverhalen. Graag willen we 
u begroeten op onze tentoon-
stelling en desgewenst met u van 
gedachten wisselen over hoe we 
hen tegen komen in het dagelijks 
leven en of dit prettig of bedrei-
gend is. Tot 8 en 9 september.

Wij zijn vrijdag 7, zaterdag 8 en 

zaterdag 15 september gesloten. 

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

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

Redactie

REGIO - Opvoeden van kinde-
ren is leuk, maar soms ook las-
tig. Want wat doe je als je kind 
bijvoorbeeld niet wil luisteren 
of erg boos is? Je kunt deze 
vragen zelf oplossen, maar ook 
gebruikmaken van tips en trucs 
van anderen. Dit kan bij Jeugd 
en Gezin tijdens de cursus ‘Op-
voeden, zo hou je het leuk’. 

De cursus bestaat uit vier bij-
eenkomsten van twee uur, 
waarin verschillende thema’s 
naar voren komen zoals positief 
aandacht geven, sturen & gren-
zen stellen en consequenties 
bij ongewenst gedrag. Daarbij 
krijg je elke keer praktische tips 
en handvatten waarmee je ver-
volgens thuis aan de slag kunt 
gaan. Ook kun je je vragen en 
ervaringen delen met andere 

ouders en zo kijken wat voor 
jou geschikte oplossingen zijn. 
‘Opvoeden, zo hou je het leuk’ 
is speciaal voor ouders met kin-
deren in de basisschoolleeft ijd. 
De cursus start 20 september 
in Bussum (Olmenlaan 14) 
en vindt plaats op vier opeen-
volgende donderdagen tussen 
20.00 en 22.00 uur. De kosten 
voor deelname zijn 30 euro per 
ouder(paar). Ouders uit de hele 
regio Gooi en Vechtstreek zijn 
welkom.  
Aanmelden 
Voor informatie en aanmelden 
kun je terecht op de website 
van Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek: www.jggv.nl (cur-
susaanbod). Ook kun je bellen 
naar (035) 69 26 350 of een 
mail sturen naar cursussen@
jggv.nl. 

Opvoeden,
zo hou je het leuk 

Hoewel uw wekelijkse huis-
aan-huisblad door verreweg de 
meeste lezers gewoon als krant 
vanaf papier wordt gelezen, 
verschijnen het Weekblad Wij-
demeren en de NieuwsSter ook 
op andere media.

Elke week kunt u vanaf dins-
dagmiddag de bladen op inter-
net bekijken. Als u www.week-
bladwijdemeren.nl of www.
denieuwsster.nl typt, verschij-
nen de pdf ’s op het scherm. Die 
kunt u eenvoudig downloaden 
of printen. Veel lezers buiten 
onze vijf dorpen doen dat. En 
ook lezers die niet kunnen 
wachten op het gedrukte ex-
emplaar in de brievenbus. Er 
is ook een uitgebreid archief 
dat u kunt raadplegen. Om de 
Wijdemeerders te attenderen 
op de inhoud van de bladen, 
houdt de redactie ook 2 Face-

Uw blad op andere media

Blad  Onderwerp uit week 35 aantal  
ww Krijn Spaan 430  
ww Stefan van Houten stopt met  Wapen 5130  
ww Seema en Reema, Syrisch, zwemdiploma 1833  
ww Helden, redders Hessel en Andrei 593  
ww Gondelvaart afgelast 1357  
Ww  Opening over Palingroken 573  
 Totaal op do. 30-08; 13.45 uur 9616

bookpagina’s bij. Als ‘Weekblad 
Wijdemeren’ en ‘Nieuwsster’. 
Dan plaatsen we een foto + 
korte tekst die verwijst naar 
het komende blad. Gemiddeld 
zo’n drie à vier keer per week. 
Die berichten worden goed be-
keken, met honderden views. 
Soms zelfs met erg veel kijkers, 
zo hadden we voor week 35 
bijna 12.000 personen die het 
gezien hebben. Doorklikken, 
delen, opmerkingen en likes, 
dat zijn andere getallen, maar 
toch…Ook op Twitter plaatst 
de redactie wekelijks een be-

richt. 
Daarnaast is er een samenwer-
king met GooiTV. Eén keer 
per maand interviewt de eind-
redacteur de burgemeester 
van Wijdemeren, Freek Ossel. 
De eerstvolgende keer is op 
woensdag 19 september, dan 
kunt u vanaf diezelfde dag ’s 
avonds een week lang continue 
genieten van dit gesprek van 10 
minuten. U ziet het, de redactie 
van dit blad doet z’n uiterste 
best om u op de hoogte te hou-
den van het nieuws uit de vijf 
dorpen. 

De leden van de club spelen 
iedere donderdag vanaf 19.30 
uur voor de interne competitie. 
Dit omvat, naast een reguliere 
seizoenscompetitie, ook nog de 
strijd in vier perioden, wat uit-
eindelijk leidt tot vier periode-
kampioenen, die aan het eind 
van het seizoen voor de peri-
odebeker spelen. Interessant 
voor diegenen, die niet iedere 
week kunnen spelen. Daarnaast 
speelt de club met een achttal 
in de externe competitie van de 
S.O.S., de regionale onderbond 
van de KNSB. Ook zin om we-

kelijks op de donderdagavond 
in een ontspannen sfeer een 
potje te schaken en wellicht in 
het team deel te nemen aan de 
externe competitie? Kom dan 
op 6 september naar De Matrijs 
en meld je aan als lid. Aanmel-
den kan ook bij secretaris John 
van der Klein (035-6563297 of 
agenturen@intertextiles.nl) of 
bij wedstrijdleider Joop Selders 
(06-21513998 of jeselders@
hetnet.nl) Voor de contributie 
hoef je het niet te laten: die is 
slechts 80 euro per seizoen. De 
vereniging beheert haar eigen 

We gaan weer
schaken

‘natje en droogje’, zodat die te-
gen gereduceerd tarief kunnen 
worden aangeboden. 
De rating van de spelers van 
de vereniging ligt tussen 1300 
en 1750 punten. Er zijn echter 
ook spelers zonder rating (nog 
geen of onvoldoende partijen 
in het kader van de KNSB/SOS 
competitie gespeeld). Kortom, 
je hoeft  geen ‘superschaker’ te 
zijn om lid te worden van deze 
vereniging, maar als je serieuze 
tegenstand zoekt, dan je kun je 
die ook krijgen. Wellicht gaan 
we elkaar zien!

WIJDEMEREN - Het schaakseizoen van de schaakvereniging Wij-
demeren gaat van start op donderdag 6 september. De enige bij 
de KNSB ingeschreven schaakclub in onze gemeente speelt haar 
potjes schaak in De Matrijs aan de Julianaweg te Kortenhoef. Te 
bereiken via de gang naast perceel Julianaweg 11. 
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Ondernemers

Kom naar de 
Rommelmarkt
Op zaterdag 8 september 
is de Rommelmarkt in en 
voor de kerk in Nederhorst 
den Berg, vanaf 9.00 uur tot 
en met 16.00 uur bent u van 
harte welkom! Zoekt u een 
leuk boek, een mooie vaas, 
een leuk lijstje, een elektrisch 
apparaat, een mooie ketting, 
iets voor de keuken, kom dan 
zeker kijken, er is echt te veel 
om op te noemen. Natuurlijk 
bakken we weer poff ertjes en 
kunt u gezellig een kopje kof-
fi e of thee komen drinken. 

Nog plek voor EHBO 
cursus in oktober
KORTENHOEF – EH-
BO-vereniging ’s- Graveland 
e.o. start op donderdag 4 ok-
tober een nieuwe beginners-
cursus voor het Oranje Kruis 
EHBO-diploma. 
Een deel van de cursus kunt 
u thuis doen, door middel 
van e-learning op de com-
puter. Dit theoretische deel 
wordt afgesloten met een 
toets die ook thuis te maken 
is. Daaropvolgend zullen vijf 
lesavonden gegeven worden, 
waarin u kennis opdoet over 
verbandleer, ziektebeelden en 
leert u reanimeren met AED. 
Op de zesde avond, donder-
dag 11 november, wordt het 
praktijkexamen afgenomen. 
De cursus wordt gegeven in 
de brandweerkazerne aan 
de Eslaan in Kortenhoef. De 
avonden starten om 19:30 
uur en sluiten af om 22:00 
uur. De kosten voor deze 
cursus bedragen €195,00 en 
worden door sommige zorg-
verzekeraars (deels) vergoed.
Hebt u nog vragen, of wilt u 
zich aanmelden? Dit kan per 
mail bij secretaris Margreet 
Holdinga, via ehbosgrave-
land@gmail.com. Er zijn nog 
plekken beschikbaar!

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG- Sinds 
slager Han Janmaat z’n wor-
stenmakerij op Nieuw Walden 
heeft geopend, is z’n drive om 
puur ambachtelijk vlees te ma-
ken alleen maar groter gewor-
den. 

In een ruime bedrijfsruimte, up 
to date ingericht met nieuwe 
apparatuur, kan hij z’n hobby 
nog beter uitvoeren. “Ik begon 
ooit met 15 worstjes, nu maak 
ik er 4000 per week” zegt de 
man die 5x Nederlands kampi-
oen ‘paardenworst’ was. Achter 
zijn slagerij in winkelcentrum 
Hilversumse Meent werd de 
werkplek te klein, hier heeft  hij 
de kans om te groeien. Dat zit 
er dik in, want de behoeft e aan 
ambachtelijk geproduceerde 
vleesproducten is groot. Jan-
maat bedient naast zijn winkel 
de markten van Bussum en 
Hilversum, Jumbo Hilversum, 
diverse keurslagers in Noord- 
Holland en zelfs op Urk. Ook 
topkok Julius Jaspers betrekt 
zijn vlees van Janmaat. “Okay, 
groter worden kan leuk zijn. 
Maar het gaat mij vooral om de 
kwaliteit, dat is echt mijn passie. 
Ik zie haast geen ambachtelijke 
slagers meer. Ze gaan vaak al-
leen maar om de laagste prijs, 
met slecht vlees, met 20 à 30 % 
vocht. Ik gebruik geen kleur- of 

smaakstoff en, puur droogzou-
ten, alles volgens eigen recept.” 
Voor Han geen traiterie, meet 
& eat en andere moderniteiten 
om de slagerij op te vrolijken. 
Nee, puur vlees, biologisch, met 
een goede service, dat zijn en 
blijven de eerste Janmaat-prin-
cipes. De Berger betrekt het 
vlees van zijn eigen boeren, 
rechtstreeks. “De consument 
mag weten waar het vandaan 
komt. Niet van de grossier, 
maar van onszelf.” Het uitbe-
nen en verwerken is zijn vak-
manschap. 

Harry Brandsen tribute
Uitgebreid legt deze specialist 
het proces van de paardenwor-
sten nog eens uit. Het malen, 
zouten, marineren, kruiden, 
opstoppen, drogen, rijpen, ro-
ken en koken neemt bij elkaar 
minstens twee dagen en nach-
ten in beslag. Waarbij vooral de 
toevoeging van de JST-kruiden, 
genoemd naar de zoons Jelle, Sil 
en Ties, een factor van belang is. 
Naast een ietsiepietse varkens-
vlees voor de smeuïgheid en 
het gebruik van runderdarmen 
als worstverpakking. 
In de bedrijfshal staan diver-
se apparaten die computer-
gestuurd de temperatuur en 
andere zaken bijhouden. Naast 
de worsten maakt hij onder an-
dere ook bakbloedworst , ham-
men, boerenschouwspekken en 

Han Janmaat gaat voor 100% puur vlees

worst’. Janmaat heeft  een druk 
bestaan, zes dagen per week 
vanaf 05.30 uur, ongeveer 10 
man personeel begeleiden, het 
transporteren van bestellingen, 
klanten te woord staan, enzo-
voort. “Ho, ho, vergeet mijn 
vrouw Esther niet. Wij vormen 
samen een twee-eenheid” vult 
Han aan. “Weet je, ik vind het 
nog steeds machtig. Omdat 
wij iets maken wat een ander 
niet heeft .” De worstenmake-
rij ‘Worst en meer’ biedt nog 
meer mogelijkheden. Zo gaat 
Esther deze winter workshops 
‘paté maken’ op touw zetten. 
Gezellig, met een wijntje, moet 
dat lukken. Janmaats worsten-
makerij lijkt een stralende toe-
komst tegemoet te gaan. 

rookworst. “Echt, de beste kwa-
liteit” weet Han zeker, die eraan 
toevoegt dat hij het vak geleerd 
heeft  van Harry Brandsen, die 
recent overleed. Die zou ‘m het 
recept van de bloedworst nog 
geven, het kwam er niet meer 
van, helaas. 
Een slager moet veel tijd beste-
den aan het schoonmaken. “Ja, 
hygiëne, voor alles. Alles wordt 
ook regelmatig gecontroleerd 
door de Voedsel- en Waren-
autoriteit.” Gelukkig is jongste 
zoon Jelle regelmatig te vinden 
in de worstenmakerij om een 
handje te helpen. Die voelt er 
wel voor om ook het slagers-
vak in te duiken. De 14-jarige 
doet in ieder geval mee aan het 
Jeugdkampioenschap ‘paarden-

Janmaat junior en senior

KORTENHOEF- Miranda Spaan 
heeft in augustus met een 
groot artikel in het blad ‘Tuin-
seizoen’ gestaan. In de rubriek 
‘Bijzondere tuinen’ verdiende 
de Kortenhoefse een plek om-

dat ze een tropisch paradijs van 
80 m2 heeft gecreëerd, met 
weelderige planten, waaierpal-
men, Japanse esdoorns en veel 
bamboe. 

Inspiratie deed Miranda op in 
Key Largo in Florida. “We heb-
ben veel wintergroene plan-
ten zoals Fatsia, Nandina en 
Euphorbia” vertelt Miranda. 
Ze let erg op kleurcontrast en 

bladcontrast. Naast de planten 
zorgt de aankleding van de tuin 
met schelpen, met passende 
accessoires en hier en daar een 
boomstronk voor een exotische 
sfeer. Je waant je in de tropen, 

Het tropisch paradijsje van Miranda Spaan wat deze zomer natuurlijk heel 
goed uitkwam. Natuurlijk is het 
tuinieren Miranda met de pap-
lepel ingegoten door haar vader 
Krijn Spaan, een landelijke be-
kende plantenkweker. Ze wordt 
geholpen door haar man die 
ook groene vingers heeft . Bij 
Miranda kun je ook ‘samen tui-
nieren’, dan werk je samen met 
haar in de tuin. Terwijl je lekker 
bezig bent, geeft  ze adviezen 
over bijvoorbeeld snoeien. 
Miranda Spaan, tuinadvies & 
beplanting; www.mirandas-
paan.nl ; Kromme Rade 3; 1241 
LK Kortenhoef; 06-46090499. 
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Aquacert steunt Wijdegatconcert

Wij zijn op zoek naar een

PART-TIME MEDEWERKER
voor 20~25 uur per week, die ons meehelpt met het (machi-

naal) etiketteren en het verpakken van producten, het klaar-

maken van de orders en andere (logistieke) werkzaamheden.

Wij zoeken een zelfstandige, gemotiveerde, accurate, flexi-

bele en gezellige collega met een goede fysiek en in het bezit 

van een rijbewijs. De uren zijn in overleg in te delen.

 

Uw sollicitatie uitsluitend 

per e-mail richten aan:           

Dutch Farm International BV                                       

t.a.v. Maurice Breed

mail@dutchfarmint.com    

Dutch Farm International BV  

is een groothandel in diergeneesmiddelen

en verkoopt haar produkten wereldwijd 

in ongeveer 50 landen.

T: 0294-257525

Nieuw Walden 112

Nederhorst den Berg

www.dutchfarmint.com  

 

Allround commercieel medewerker
Fulltime & Zaterdag  

Ben je een echte aanpakker en fysiek sterk? Vind je het geen 
probleem om hard te werken en ben je daarnaast klantge-
richt? Denk je graag met de klanten mee? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Functie eisen 
▪ Affi niteit met de tuin/hoveniersbranche is een pre;
▪ Flexibel, gemotiveerd, klantgericht, nauwkeurig;
▪  Oplossingsgericht denken in het belang van de klant en 

binnen organisatiedoelstellingen;
▪ Beschikbaar op zaterdag 

Wij bieden een 
▪  Een afwisselende baan in een klein team met een prettige 

collegiale werksfeer, 

Sollicitatie en CV graag per mail sturen naar
info@houtensteenhandelkortenhoef.nl

Houtensteenhandel Kortenhoef ▪ de Kwakel 56 ▪ 1241 LD Kortenhoef

Evenementen

Op zaterdag 8 september is 
het van 10.00 tot 16.00 uur 
weer Open Monumentendag 
in Weesp. Van de 15 monumen-
ten in Weesp zijn er 11 geopend 
voor bezoek. 

Het is dé kans om een monu-
ment gratis te bezoeken waar je 
normaal niet zo snel komt en 
om mee te doen aan de leuke 
activiteiten. Vanaf de Nieuw-
straat voor de Grote Kerk ver-

trekt een paardentaxi en vanaf 
de steiger aan bij molen ‘De 
Vriendschap’ vertrekt op gezet-
te tijden de Weesper boot ‘de 
Vuurlinie’ voor een tochtje op 
de Vecht. 
Dit jaar is er een leuke tocht 
langs de monumenten uitgezet. 
In bijna ieder monument is een 
‘Weespermop sticker’ te halen 
die je op een kaart kunt plak-
ken.  De volgeplakte kaart kun 
je in het stadhuis inleveren met 

daarop je naam en e-mailadres. 
Uit de ingeleverde kaarten trekt 
de notaris drie winnaars die ie-
der een Weesper Welvaart-pak-
ket winnen bestaande uit ty-
pisch Weesper genotsartikelen.
Een overzicht van de monu-
menten, de activiteiten en de 
openingstijden in Weesp is te 
vinden op de website www.
welkominweesp.nl/monumen-
tendag.

Open Monumentendag Weesp

‘s- GRAVELAND- Het Aquacert 
was een bijzonder openlucht-
concert op de vijver van de his-
torische buitenplaats Wester-
veld (voormalig gemeentehuis) 
in ’s-Graveland. 

Van 1996 tot en met 2002 
brachten beroemdheden van 
eigen bodem als Wibi Soerjadi, 
Ronald Brautigam en Emmy 
Verhey de aanwezigen in ver-
voering. De concertweekenden 
trokken jaarlijks 5000 bezoe-
kers waarvan 1000 kinderen 
genoten van het matineecon-
cert. De bijzondere combinatie 
van natuur en muziek, versterkt 
door de invallende duisternis 
en de sprookjesachtige verlich-
ting van het parkbos is voor de 
duizenden bezoekers een blij-

vende herinnering gebleven. 
De stichting Aquacert bestond 
uit enthousiaste vrijwilligers 
in bestuur en voor de opbouw, 
geholpen door wat vrienden 
en ingehuurde krachten uit het 
lokale verenigingsleven. Zon-
der de medewerking van het 
gemeentebestuur met de bur-
gemeester voorop en Natuur-
monumenten kon het Aquacert 
niet bestaan. Daarnaast waren 
de hoofdsponsors Bang en 
Olufsen en Bever Holding on-
misbaar.

Reservepot
Door de forse begroting was 
een reservepot belangrijk voor 
het dekken van niet voorziene 
uitgaven. Na het laatste Aqua-
cert bleef er een aanzienlijk 

bedrag over. Dit is grotendeels 
geschonken aan plaatselijke 
verenigingen die muziekge-
richte projecten aandroegen. 
Tot nu bleef de stichting door-
sluimeren en stond er nog een 
aardig bedrag op de rekening. 
Dit schenken wij zaterdag-
avond 9 september aan stich-
ting Wijdegatconcert. Op het 
water tijdens hun concert op 
de Kortenhoefse Plassen. Dit 
zit immers zeer dicht bij het ge-
dachtengoed van het Aquacert. 
En dan kunnen wij op een zo 
passend moment onze stich-
ting opheff en. Wij wensen het 
Wijdegatconcert een prachtige 
toekomst!  

Namens ons voltallig bestuur, 
Menno Loohuizen vz

NEDERHORST DEN BERG - Na 
een mooie lange zomer en va-
kantieperiode gaan de Spotjes 
weer van start. Het creatieve 
Spotjesteam heeft er weer zin 
in en jullie vast ook. 

Op zaterdag zijn kinderen in de 
basisschool leeft ijd van harte 

welkom op de bovenverdieping 
(Vuurtoren) van Kidswereld. 
Daar wordt één keer per maand 
op zaterdagochtend geknutseld, 
getimmerd en gefeest. Kom je 
ook meedoen? Het Spotjesteam 
heeft  weer een fantastisch pro-
gramma bedacht voor dit ko-
mend seizoen. Ze starten 8 sep-

tember met een Indianenfeest. 
De inhoud verklappen ze nog 
niet, maar kom op tijd want het 
wordt een vol programma. De 
Spotjes beginnen om 9.30 uur 
en om 11.30 uur is het afgelo-
pen. De kosten zijn €3 per keer.
Tot zaterdag 8 september alle-
maal!

Start van het Spotjes-seizoen

In de tuin is eveneens Beelden 
op Syp te zien, een bijzondere 
presentatie van beelden. Er is 
werk te zien van Peter van den 
Akker, Dorothé Arts, Michiel 
Deylius, Jolanda Drukker Mur-
ray, Marin Hondebrink, René 
Vlasblom en Anneke Wessels. 
Deze kunstenaars gebruiken 
verschillende materialen en 
hun beelden staan op plaatsen 

Kasteelfair op Sypesteyn
Op zaterdag 8 september van 
10-17 uur is de historische 
tuin van Kasteel-Museum Sy-
pesteyn opnieuw het decor 
voor de traditionele Kasteelfair. 

In samenwerking met Restau-
rant op Sypesteyn belooft het 
een dag te worden met kunst 
en antiek, life style accessoires, 
sieraden, streekproducten en 
nog veel meer.

in de tuin die zij zelf gekozen 
hebben. De entree voor de Kas-
teelfair en de tuin is gratis. De 
entree voor het kasteel is € 5.00 
per persoon, kinderen tot 12 
jaar gratis. Met een museum-
kaart en voor de Vrienden van 
Sypesteyn is de toegang gratis.
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Muziek

Met medewerking van de ge-
meente Wijdemeren, Natuur-
monumenten en de provincie 
Noord-Holland zal het con-
cert gehouden worden in het 
prachtige natuurgebied van de 
Kortenhoefse Plassen. Alleen 
bij voldoende zekere weers-
verwachtingen zal het concert 
doorgang kunnen vinden. De 
beslissing over het al dan niet 
doorgaan van het concert zal 
op de dag zelf op de website van 
het Wijde Gat Concert worden 
vermeld: www.wijdegatcon-
cert.nl.

Gratis toegang
De toegang is zo als altijd gra-
tis. Dat is mede mogelijk dank-
zij de bijdragen van enkele 
wisselende sponsoren en de 
jaarlijkse bijdrage van de Stich-
ting BLOK. Bovendien is aan 
het bestuur van Het Wijde Gat 
Concert een zeer gewaardeerde 

fi nanciële bijdrage toegezegd 
vanuit het Aquacertfonds. Het 
Aquacert was een bijzonder 
openluchtconcert op de vijver 
van een historische buiten-
plaats in ’s-Graveland. Ook bij 
de editie 2018 zal de mogelijk-
heid bestaan om ter plaatse een 
vrijwillige fi nanciële bijdrage te 
geven voor het in stand houden 
van dit concert. 

Trio op podium
Dit jaar zal het Patrick John 
Mackaaij Popjazz trio voor u 
optreden. Een trio dat zowel 
eigen originele ‘groovy music’ 
ten gehore brengt als bekende 
covers van artiesten als Donald 
Fagan, Steely Dan, Gino Vanel-
li, Stevie Wonder, Al Jarreau 
etc. U zult genieten van jazzy 
popmusic. Ook dit jaar is de 
familie Yntema zo vriendelijk 
om hun fraaie tjalk als podium 
beschikbaar te stellen. We kun-

Zaterdag Wijde Gat concert Kortenhoef
nen dit jaar weer rekenen op 
onze vaste presentator Maarten 
Steinkamp. 

Zonder motor
Het concert zal ongeveer an-
derhalf uur duren, zodat ie-
dereen weer voor het invallen 
van de duisternis Het Wijde 
Gat zal kunnen verlaten. Het 
concert is uitsluitend toegan-
kelijk voor bezoekers met een 
boot die niet gemotoriseerd is. 
Bij de toegangsroute zal daarop 
streng worden toegezien. De 
organisatie verzoekt de bezoe-
kers dringend om zich aan dit 
voorschrift  te houden, aange-
zien anders de vergunning in 
gevaar komt. Net als andere 
jaren zal bij de ingang aan het 
Kanaal voor een sleep worden 
gezorgd, zodat (een beperkt 
aantal) motorboten desgewenst 
op sleeptouw kan worden ge-
nomen richting het podium. 
Daarnaast zal er dit jaar een cu-
linaire verrassing zijn. 

Ouderen
Voor de ouderen uit ons dorp 
die graag het concert willen 

bijwonen, maar die zelf niet in 
staat zijn om naar het Wijde 
Gat te varen, zal er een beperk-
te mogelijkheid zijn om in een 
van de boten van Natuurmonu-
menten plaats te nemen. Daar-
voor moet u zich wel vooraf 
aanmelden via het e-mailadres 
dat op de website zal worden 
vermeld.

Verhuurbedrijven
Uiteraard bestaat ook dit jaar 
weer de mogelijkheid om bij 
de bekende plaatselijke kano-, 
zeil-  en roeibootverhuurbe-
drijven een boot te huren. Het 
is van belang om tijdig te reser-
veren, want de belangstelling is 
meestal groot. Jachthaven Kor-

tenhoef heeft  aangegeven dat 
ook dit jaar weer gratis boten 
ter beschikking worden gesteld 
voor de bezoekers van het con-
cert. Dat gebaar wordt zeer ge-
waardeerd. Wees er dus snel bij!
Jachthaven Kortenhoef, 
Moleneind 4 (656 1871); Jacht-
haven De Ankerplaats, Korten-
hoefsedijk (656 1745); Moby-
dick, Kortenhoefsedijk 124A 
(6560032); Ottenhome, Zuwe 
20 (5823331)

Roep uw (muziek)vrienden bij-
een en kom op zaterdag 8 sep-
tember samen naar het gezel-
lige concert op Het Wijde Gat 
om te genieten van de mooie 
omgeving en de muziek. 

KORTENHOEF- Er lijkt maar geen einde te komen aan de zon en 
het warme weer. Maar zal er in september nog wat over zijn? Dat 
is wel nodig om op zaterdag 8 september 2018 het traditionele 
Wijde Gat Concert te kunnen laten plaatsvinden. Het Patrick John 
Mackaaij Popjazz Trio wil u graag entertainen vanaf 17.30 uur. 

KORTENHOEF – Op zondag 9 
september is de première van 
een lied over het ‘Kerkje aan de 
Dijk’. Zangeres Marlous Lazal 
zal het ten gehore brengen tij-
dens een kerkdienst van de Oe-
cumenische Streekgemeente.  

Marlous Lazal werkte als ra-
diomaker voor de NTR en de 
Boeddhistische Omroep, maar 
is nu terug bij haar eerste lief-
de: de muziek. Tussen 1992 en 
2004 stond zij op Nederlandse 
en buitenlandse podia met een 
repertoire van Spaanstalige 
tango’s. Ze nam twee CD’s op, 
waarvan ‘Un amor en la distan-
cia’(Een liefde in de verte) vier 
sterren kreeg in Het Parool. De 
laatste jaren werkt zij aan een ei-
gen persoonlijk, Nederlandsta-
lig liedrepertoire in samenwer-

king met Rob Chrispijn. Recht 
uit het hart gezongen bespiege-
lingen over verlangen, liefde en 
eenzaamheid en de dood. Zij 
speelt momenteel haar theater-
concert Heimwee in het theater 
en heeft  een sterke persoonlij-
ke band met de O.S.G en het 
Oude kerkje van Kortenhoef. 
Haar moeder Margreet Koop 
was een zeer actief lid binnen 
de gemeente en ze bezochten in 
de laatste jaren van haar leven 
vaak samen de diensten. Mar-
lous schreef er een lied over: 
Kerkje aan de dijk. Dat zal zij op 
zondag 9 september samen met 
een strijkkwartet bestaande uit 
Marianne van den Heuvel en 
Tanja Keesom op viool, Désirée 
Wijma, altviool en Ellis Moor-
man op de cello voor het eerst 
ten gehore brengen in het Oude 

Kerkje van Kortenhoef. Daar-
naast zullen zij nog twee tango’s 
spelen, het instrumentale Li-
bertango van Astor Piazzolla en 
de Tango van de ziel van Mar-
lous Lazal. Dit concertje maakt 
deel uit van de korte kerkdienst 
waarmee de Oecumenische 

Streekgemeente Kortenhoef 
het nieuwe seizoen opent. 
Adres: Kortenhoefsedijk 168 
Kortenhoef. Aanvang 11.15 uur. 
Toegang: gratis.

Première: lied over ‘Kerkje aan de Dijk’
Open dag Globe 
Op zaterdag 8 september is 
het Open Dag bij Globe in 
het MCO op de Heuvellaan 
(ex-VARA-studio) in Hilver-
sum. Vanaf 12.00 tot 16.00 
uur is het mogelijk on instru-
menten te proberen en zijn 
er verschillende optredens 
en open lessen door docen-
ten bij Globe in de diverse 
studio’s van het MCO. Wil 
je een instrument bespelen, 
tekenen, zingen, fotografe-
ren, fl amenco dansen, in een 
klassiek ensemble spelen of 
in een popband optreden, 
zagen, knippen of aquarelle-
ren? Globe heeft  voor jou wat 
je zoekt. Voor jong én oud. 
Van elektrische gitaar tot 
saxofoon.

Deze nieuwe rubriek biedt een 
platform aan mensen met ken-
nis, visie of innovatieve ideeën, 
die hun mening willen delen 
over de verschillende waarden 
(kwaliteiten) van Wijdemeren. 

Wijdemeren is in transforma-
tie naar een nieuwe toekomst, 

naar een groenblauwe regio 
van Gooi & Vechtstreek - om-
ringd door de verstedelijkte 
gebieden van Amsterdam, Al-
mere, Amersfoort en Utrecht. 
Maar hoe gaat deze toekomst 
eruit zien? Wie zijn we? Hoe 
moet dit gebied er over 40 jaar 
uitzien? Wat vinden we be-

langrijk om te behouden of te 
verbeteren? En wat zijn daarbij 
de spanningsvelden, kansen en 
bedreigingen? Wil je een bij-
drage schrijven over een van 
onderstaande of aanvullende 
onderwerpen? Meld je dan bij 
de redactie: redactie@dunne-
bier.nl. 

Nieuwe rubriek met visie op de toekomst

WaardeNvol Wijdemeren
Spelregels: 
politiek onafh ankelijk, maxi-
maal 600 woorden, inhoudelijk 
niveau - geen vaktaal, foto mag.

Onderwerpen: 
leefb aarheid - veiligheid - ver-
stedelijking - gezondheid - 
identiteit - netwerkeconomie - 
biodiversiteit - bereikbaarheid/
mobiliteit - luchtkwaliteit - ar-
cheologie/erfgoed - duurzaam-
heid - voorzieningen - nieuwe 

democratie - geologie - recre-
atie/toerisme - smart cities/
nieuwe technologie - circu-
laire economie - woningbouw 
- natuur - ethiek/moraliteit 
- landschap - geluid(sover-
last) - cultuurhistorie - onder-
nemerschap - betaalbaarheid 
- scholen – energietransitie – 
lokale economie
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Madelijn
De top

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en 
Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft 
een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huis-
houden niet compleet zijn zonder behaarde 
vrienden. Hond Jagger, kat Madammeke en ko-
nijnen 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.

Op vakantie met een goede vriend en zijn zoon. 
Totaal twee puberende jongens, twee mannen 
( die het puberstadium nooit echt gepasseerd 
zijn) en ikzelf. Een gezellige boel dus. Om de 
jongens in beweging te houden en ze los te 
weken van hun iPads gaan we leuk een fl inke 
wandeling maken. Marc heeft  er wat kilometers 
vanaf gelogen. omdat ze anders bij voorbaat 
al zouden afh aken. In ruil voor zijn verraad, 
draagt hij de rugzak met proviand. 

Het pad is steil. Het bos ruikt heerlijk mossig. 
Het is er sprookjesachtig mooi, je verwacht er 
elfj es en trollen. Maar misschien ook zombies 
en spoken. Uit de mist toornen de enorme en 
statige geraamtes van bomen op. De top, het 
doel van onze missie, is door de dichte mist 
niet te zien. Het smalle pad stijgt en daalt als 
de rails van een achtbaan. Elke keer als je denkt 
dat je bijna boven bent, duikt het pad weer naar 
beneden om na de volgende bocht weer om-
hoog te schieten. Een hele uitdaging sportief en 

mentaal gezien. De 
jongens ( veertien en 
nèt vijft ien jaar oud) 
lopen dan ook luidkeels te mopperen. De hele 
weg naar boven. 

Maar laten we hier eens een les uit trekken, 
mensen: De weg naar de top is bochtig en soms 
beangstigend. En je zult obstakels tegenkomen 
op je weg naar boven. En beren op de weg zien. 
En spoken misschien. Er zullen mensen zijn 
die je voorliegen maar ook mensen die je bij de 
hand nemen en je omhoog leiden. De weg naar 
boven zal stijgen en dalen en je zult je soms 
moedeloos voelen, denken dat je er nooit zult 
komen. Maar uiteindelijk zal de mist optrekken 
en zal je je doel weer duidelijk kunnen zien, dan 
zal je de moed weer vatten en de motivatie weer 
vinden om door te gaan tot je bent waar je wilt 
zijn. De top… je eigen top. 

Lieve, geweldige mannen-én-vrouwen-to-be, 
ik geloof in jullie. Ik geloof dat jullie jullie top 
kunnen bereiken. Allemaal. Met veel gemopper 
en op jullie eigen unieke manier. Maandag weer 
back to school. De vakantie is voorbij. Ik hoop 
dat die een wijze les geweest is. Dus schouders 
er weer onder het komende jaar op school, doe 
jullie stinkende best dan komen jullie vast en 
zeker boven…. Op jullie eigen top!

Madelijn de With; madelijn.wiewatwaar@gmail.
com. Volg mij op FaceBook: MadelijnsSchrijfsels
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Vogelherkenningscursus
Een enthousiast cursusteam 
van ervaren vogelaars staat 
weer klaar om nieuwe belang-
stellende cursisten op weg te 
helpen met het verwerven van 
kennis over vogels zowel door 
middel van presentaties als 
de praktijk in het veld. Voor 
slechts € 45,00 leer je tijdens 
6 interactieve theorieavonden 
en 4 veldexcursies alles over 
vogels van ’t Gooi en Omstre-

ken én u bent een jaar lid van 
de Vogelwerkgroep..
Infoschuur GNR, Naarderweg 
103A, Hilversum; 6 dinsdag-
avonden van 20.00-22.15 uur; 
2, 9, 16, 23, 30 oktober  en 6 
november. Excursies: zaterdag 
13 en 27 oktober en zondag 21 
oktober (van 08.00 tot 11.00 
uur) en zondag 4 november 
(van 09.00 tot 12.00 uur). In-
schrijven: cursussen@vwg-
gooi.nl.

KAN Nieuws september
Door: diaken Wim Balk en Willeke Veens - van der Wal

De zomervakantie is net 
achter de rug maar in onze 
KAN-parochies worden de 
eerste activiteiten al weer op-
gestart. 

In het weekend van 8 en 9 
september viert de parochie 
O.L.V. Hemelvaart in Neder-
horst den Berg het jaarlijkse 
parochiefeest. Op beide da-
gen bent u van harte welkom. 
Op de zaterdag is er vanaf 
09:00 uur een rommelmarkt. 
De kinderen kunnen engel-
tjes maken en leuke prijsjes 
winnen in de grabbelton. 
Op de zondag is er om 09:30 
uur een Eucharistieviering. 
Alle kinderen zijn uitgeno-
digd om als engeltjes te ko-
men en te helpen bij het uit-
delen van de boekjes. Na de 
viering is er natuurlijk van 
alles te doen in de tuin achter 
de kerk met o.a. het rad van 
fortuin. Niets kunnen vinden 
op de rommelmarkt? Dan is 
er te winnen bij het rad van 

fortuin. Beide dagen bent u 
natuurlijk ook uitgenodigd 
voor de tentoonstelling ‘En-
gelen en Demonen’. Van har-
te welkom; we zijn benieuwd 
naar uw ervaringen en uw 
verhalen.

Vormsel
Ook dit jaar zullen er weer 
jongeren uit onze regio bege-
leid worden voor het Heilig 
Vormsel. Als het goed is, heb-
ben alle jonge mensen van 12 
jaar of ouder die dit jaar naar 
het middelbaar onderwijs zijn 
gegaan en hun eerste com-
munie hebben gedaan, een 
uitnodiging ontvangen om 
deel te nemen aan de voorbe-
reiding op het Vormsel. Als je 
op de middelbare school zit 
maar geen uitnodiging hebt 
ontvangen en dit jaar wel 
het vormsel wil doen, neem 
dan gerust contact op met 
de vormselgroep via vorm-
selgroepregiohilversum@
hotmail.com of de pastores 

van de regio. We zouden het 
super vinden als je meedoet. 
Op vrijdag 28 september zal 
de eerste projectavond plaats-
vinden waarin de jongeren 
een eerste kennismaking heb-
ben met het programma en 
met de andere vormelingen. 
Op deze avond worden ook 
de ouders van de vormelin-
gen uitgenodigd, zodat zij 
kunnen ervaren hoe de bij-
eenkomsten voor het vormsel 
zijn. Tevens krijgen zij infor-
matie over het Vormsel en de 
planning voor het komend 
jaar.  Het voltallige pastores-
team van de regio (pastoor 
Dresmé, pastor Kaak, diakens 
Simileer en Balk en jongeren-
werker Maurice Lagemaat) 
zal dit jaar de pastorale bege-
leiding verzorgen samen met 
de begeleidersgroep vanuit 
diverse parochies.
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Muziek

Loosdrecht JazzFestival: 60 jaar jazz 
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 
september viert het Loosdrecht 
JazzFestival naast haar 5-jarig 
jubileum ook 60 jaar jazzge-
schiedenis in Loosdrecht. 

Deze editie van het JazzFes-
tival heeft  voor iedereen iets 
in petto: Van een ClassicJazz 
Night waar heerlijk ontspan-
nen naar topmuzikanten ge-
luisterd kan worden tot een 
echte JazzBattle voor de jeugd 
en ‘Jazz rond de Haven’ voor de 
kinderen. De uitsmijter is de 
Funk & SoulNight op zaterdag 
met Alain Clark, Ruben Hein 
en vele anderen. 
 
Vrijdag: Classic Jazz Night  
Na het succes van afgelopen 
jaren is ook dit jaar het Loos-
drecht JazzFestival verdeeld 
over twee dagen. Zo kunnen 
nog meer bezoekers genieten 
van de uitstekende line-up.  
Voor de echte jazzliefh ebbers 
heeft  het Loosdrecht Jazz-

Festival op vrijdagavond o.a. 
Hans Dulfer en Peter Beets 
& friends, op het programma 
staan. 
 
Afscheidsoptreden 
Louis van Dijk
Speciale gast van het festival 
is Louis van Dijk. Het winnen 
van het Loosdrecht Jazzcon-
cours in 1961 was de start van 
zijn imposante carrière. Op 
vrijdagavond zal hij nog een-
maal live te horen zijn op het 
festival waarmee voor hem het 
muzikale cirkeltje rond is. 
 
Zaterdag: Soul & Funk Night 
De liefh ebbers van Funk, Soul 
en andere spectaculaire jazzs-
tijlen kunnen op zaterdag hun 
hart ophalen tijdens de Funk 
& SoulNight met bekende na-
men als Alain Clark en Ruben 
Hein. De botenloodsen van 
Jachthaven Het Anker aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk zijn 
ook dit jaar het sfeervolle decor 

van het festival.  De optredens 
vinden plaats op verschillende 
podia. Om het festivalsfeertje 
compleet te maken zijn er op 
het terrein verschillende food-
trucks aanwezig. 
 
Jazz rond de Haven & 
JazzBattle 
De zaterdagmiddag staat met 
een echte Jazzbattle en ‘Jazz 
rond de Haven’ in het teken 
van de hele familie. Een mid-
dag vol optredens en activitei-
ten zoals instrumenten maken 
en workshops. De entree is 
gratis en op het festivalterrein 
staan diverse foodtrucks. 
 
Kaartverkoop 
Meer informatie over het fes-
tival is te vinden op www.
loosdrechtjazzfestival.nl. Daar 
worden ook online kaartjes 
verkocht (Voorverkoop: Clas-
sicJazz Night €24 | Soul & 
Funk Night €34 | Jazz rond de 
Haven: gratis entree. 

LJF 
Het Loosdrecht JazzFestival 
heeft  een lange historie die 
teruggaat naar 1958. Met tus-
senpozen en onder verschil-
lende namen heeft  het festival 
iedere keer weer een revival 
gehad. De afgelopen 4 jaren 

heeft  Loosdrecht laten zien 
een waardig opvolger te kun-
nen brengen door samen met 
haar hoofdsponsors Rabobank 
en Sena Performers een kwali-
tatief en sfeervol festival neer 
te zetten met als motto: Th uis-
haven van de Jazz.

NEDERHORST DEN BERG - 
Bridgeclub La Porta Salute uit 
Nederhorst den Berg begint 
weer. 

Begin september zullen veel 
mensen zich afvragen of ze 
na de zomer eens iets ‘anders’ 
zullen gaan doen, zoals een 
cursus volgen of zich bij een 
vereniging aansluiten. Wanneer 
u lid wordt van onze bridge-
vereniging slaat u twee vliegen 
in één klap. U bent lid van een 
gezellige bridgeclub en u krijgt 
les in een beginnerscursus als u 
het mooie spel bridge wilt gaan 
leren.
We zijn een bridgeclub die ge-
zelligheid hoog in het vaandel 
heeft . Onze bridgeavonden 
worden gehouden in de Berg-
plaats, Kerkstraat 7 in Neder-
horst den Berg. Dat gebouw is 
goed toegankelijk en er is vol-
doende parkeergelegenheid. De 
eerste speelavond is 17 septem-
ber a.s. Als u meer wilt weten 
of zich wilt opgeven, bel dan 06 
205 140 45. (Zie ook onze ad-
vertentie in dit nummer.)

Nu de
zomer
ongeveer
voorbij 
is….

 Afscheidsoptreden 
Louis van Dijk

Dinsdag 18 september a.s. zal 
de traditionele Schippersdag 
Loosdrecht weer gezeild wor-
den vanaf de haven van GWV 
De Vrijbuiter, Oud Loosdrecht-
sedijk 137 te Loosdrecht. 

Schippersdag Loosdrecht is 
een zeilevenement voor be-
drijven die gevestigd zijn in de 
gemeente Wijdemeren en affi  -
niteit met de watersport heb-
ben. Dit is dé gelegenheid om 
als bedrijfseigenaar en/of per-
soneel met elkaar in ontspan-
nen en sportieve sfeer lekker 
een dagje uit te waaien. U zeilt 
een ochtend- en een middag-
wedstrijd met tussendoor een 
lekkere lunch. Deze feestelijke 
dag wordt afgesloten met live 
muziek en de gezellige prijs-
uitreiking onder genot van een 
hapje en een drankje.  
De organisatie maakt de deel-
nemers er op attent dat ze er-
van uitgaan dat ze de zeilkunst 
meester zijn en dat ze zelf moe-
ten zorgen voor een zwemvest. 
De zeilers betalen slechts 115 
euro per tweepersoonsboot 
en €145, - voor drie personen 
(incl. koffi  e/ thee, wat lekkers, 
huur boot, warm lunchbuff et, 
2 consumptiebonnen p.p., het 
felbegeerde poloshirt en het ju-
bileumboek)
Tussen 8.30 en 9.00 uur is de 
inloop in het clubhuis.   
Sponsoren gezocht 
Naast de fi nanciële bijdrage 
door de deelnemers zijn wij 

zoals ieder jaar op zoek naar 
sponsoren die dit evenement 
een warm hart toe dragen en 
voor extra leuke prijzen in na-
tura kunnen zorgen. 

Wilt u zich aanmelden als 
sponsor verzoeken wij u dit per 
e-mail door te geven aan Ria 
Moorman: ria.moorman@pla-
net.nl Dan kunnen we er we-

derom een extra feestelijk tintje 
aan geven.

Zie: www.schippersdagloosdrecht.nl

75e Schippersdag vanaf De Vrijbuiter
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In 2019 verschijnt het boek Schoolleven in Ankeveen, vermoedelijk in 
combinatie met exposities over dit thema. Daarin worden foto’s opgenomen 
van scholieren, meesters, juffen en anderen die betrokken zijn en waren bij de 
Ankeveense basisscholen vanaf het begin van de vorige eeuw tot vandaag de 
dag. De kans is groot dat ook u of een familielid van u te zien is op een van deze 
foto’s. Vanwege de zorgvuldigheid en de bescherming van uw persoonlijke 
levenssfeer wijzen wij u door middel van deze advertentie en andere media- 
uitingen op de mogelijkheid hiervan af te zien. Dan zorgen wij ervoor dat 
u of uw kind niet of niet herkenbaar op een foto staat en dat de naam niet  
genoemd wordt. Wilt u ons in dat geval uiterlijk eind oktober 2018 een 
geschreven bericht of mail sturen met deze uitdrukkelijke wens, aangevuld 
met de naam of namen en geboortedata van degene(n) om wie het gaat?

Schoolleven en privacy

Reacties sturen naar:
schoolfotoankeveen@gmail.com

of p/a B. Ingellaan 4
1244 PA  Ankeveen

De redactie van het schoolboek:
Tiny Beemsterboer-Koster, Harry Cornelissen, 

Peter van den Heuvel, Anneke Keetelaar- 

Klinge, Gre Ootjers, Jaap Timmers, Eric Torsing

Hebt u al lang het plan om eens te leren bridgen? 
Dit is het moment! 

Op maandag 17 september start een beginnerscursus en 

daarvoor zijn nog een paar plaatsen beschikbaar.

Ook wie wèl kan bridgen en zin heeft dat weer in clubverband 

te gaan doen is vanaf 17 september hartelijk welkom. 

Onze clubavonden worden gehouden in de Bergplaats, 

Kerkstraat 7 in Nederhorst den Berg en beginnen om 19.30 uur.

La Porte Salute is een gezellige bridgeclub; 

we vinden een goede sfeer belangrijk! 

Inlichtingen of opgeven: 06 205 140 45.

Welkom bij bridgeclub La Porta Salute, 
Nederhorst den Berg!

ANKEVEEN- Ben jij benieuwd 
naar wat er onder water zwemt 
in de Ankeveense Plassen? Dat 
kan je onderzoeken tijdens  de 
OERRR-watersafari. Of ben je 
graag actief in de natuur? Help 
dan mee om het leefgebied van 
rietvogels als rietzanger, snor 
en kleine karekiet te behouden 
tijdens de handen-uit-de-mou-
wen-excursie.

Natuurmonumenten heeft  dit 
jaar haar excursieaanbod op de 
Ankeveense plassen uitgebreid. 
Zo zijn er nu vaarexcursies spe-
ciaal voor kinderen, amateur-
fotografen, vogelliefh ebbers en 
mensen met groene vingers. 
Ook is er variatie in het tijdstip 
van de excursie; om ’s ochtends 

vroeg de vogels te horen fl uiten 
of ’s avonds te genieten van de 
zonsondergang.

Tijdens de OERRR watersafari 
ga je gewapend met een schep-
net op zoek naar waterdiertjes 
en met de zoekkaart kun je uit-
vogelen hoe ze heten. De boot 
vaart over de grote plas en door 
smalle slootjes. Ontdek alle vo-
gels en planten die op de speur-
kaart staan en ruik of proef 
onderweg even de watermunt. 
Een leuke ontdekkingstocht 
voor het hele gezin!

De handen-uit-de-mouwen 
vaarexcursie laat je kennis 
maken met natuurbeheer. De 
werkzaamheden die nodig 

zijn om dit unieke landschap 
te behouden. Tijdens een stop 
bij een van de legakkers mag 
je ook zelf proberen om met 
een zaag of knipschaar jonge 
boompjes te lijf te gaan. Zo help 
je om het leefgebied van rietvo-
gels te behouden.

Op zaterdag 8 en 15 september 
kunt u mee met de handen-uit-
de-mouwen vaarexcursie en 
zondag 9 september is er een 
OERRR watersafari in de An-
keveense plassen.

U kunt zich opgeven via www.na-
tuurmonumenten.nl.

Vaarexcursies Ankeveense plassen  

Kerken

Muziektheater Spotlight gaat 
van start met 5 groepen. Medio 
september gaat Muziektheater 
Spotlight weer volop aan de 
slag met musicalproducties:

Spotlight Mini (5-7 jaar) op de 
woensdagmiddag; Spotlight 
Kids (ongeveer 8 t/m 12 jaar) 
op de donderdagmiddag; Spot-
light Adult (15 jaar ... tot !) op 
de donderdagavond.

En twee groepen voor jongeren 
met een (licht) verstandelijke 
beperking: Spotlight Speciaal 
(18-30 jaar) op de woensdag-
middag; Spotlight Speciaal Kids 
(8-14 jaar) op de zaterdagmor-
gen
Alle lessen in ons eigen gebouw 
in Nieuw Loosdrecht (Mei-
doornlaan 21A, 1231 CA); be-
halve Spotlight Kids die gaan 
repeteren in Kortenhoef in het 

splinternieuwe Cultureel Cen-
trum Kortenhoef aan de Par-
klaan. 
Verdere info op onze website : 
www.muziektheaterspotlight.
nl. Geef je snel op voor een 
proefl es of stel je vraag aan: 
info@muziektheaterspotlight.
nl (binnen 24 uur reactie).

Muziektheater Spotlight start weer

WIJDEMEREN - De vredesweek 
van 16 t/m 23 septemberstaat 
dit jaar in het teken van Gene-
raties voor vrede.

Door de generaties heen, in 
wat voor situatie dan ook, staan 
steeds weer mensen op voor 
vrede. Oud en jong kunnen 
veel aan elkaar hebben op weg 
naar een vreedzame wereld. 
Oudere generaties delen hun 
verhalen met jongeren, zodat 
die van hun ervaring kunnen 
leren. Jongere generaties halen 
inspiratie uit bijzondere rolmo-
dellen, binnen hun familie of 
in de wereldgeschiedenis. In de 
Verenigde Staten bijvoorbeeld 
staan dit jaar jongeren massaal 
op tegen wapengeweld. En het 
waren jongeren die een nieuwe 
zwengel gaven aan de strijd om 
kernwapens de wereld uit te 
krijgen; een wens die hun ou-
ders vaak al hadden. Wat hier-
uit blijkt? Vrede kun je leren, 
van elkaar. Er is ook een keuze 
om niet terug te slaan, maar sa-
men verder te gaan.
Door de komst van vluchte-
lingen zien we dat vrede niet 

vanzelfsprekend is. Oorlogs-
herinneringen en -trauma’s 
worden vaak van ouder op 
kind doorgegeven. Luister naar 
die verhalen, deel ze, tijdens de 
Vredesweek én daarna. Verha-
len verbinden het verleden met 
het heden en ook mensen on-
derling.

Walk of Peace
De vredesweek wordt geo-
pend in Nederhorst den Berg 
op zondag 16 september met 
een viering verzorgd door de 
oecumenische werkgroep sa-
men met Wim Vlooswijk en 
ds. Evert-Jan van Katwijk in de 
OLV Hemelvaartkerk aan de 
Dammerweg. De dienst begint 
om 9.30 uur. Na afl oop van de 
viering is er een gezamenlijke 
‘Walk of Peace’, dit is een wan-
deling van en voor vrede. Een 
wandeling om te ervaren en 
te laten zien dat we, ondanks 
verschillen, toch met elkaar op 
kunnen lopen (www. vredes-
week.nl/walk-of-peace). Graag 
nodigen wij alle generaties uit 
om met ons mee te wandelen.

Film en Graankorrel
Op 23 september is de viering 
bij de protestantse Gemeen-
te De Graankorrel aan het 
Zuidereinde in ‘s-Graveland. 
Voorgangers zijn Annie Visser, 
Corrie van Egmond en Wim 
Vlooswijk, de dienst begint 
om 10.00 uur.  Ter  afsluiting 
van de vredesweek is er op 26 
september een fi lmavond in ’ t 
Achterom te Kortenhoef. Dan 
wordt de fi lm ‘Ik alleen in de 
klas’ gedraaid. De avond begint 
om 19.30 uur. 

Vredesweek in Wijdemeren Met groot verdriet, maar vol herinneringen aan een mooi leven, 
delen wij u mee dat wij onverwacht afscheid hebben moeten 

nemen van mijn lieve en altijd betrokken man, onze geweldige  
en humorvolle vader, schoonvader en opa

Cornelis Daniël van Noppen
Kees

 10 mei 1944    29 augustus 2018

 Els

 Maartje en Eric 
  Tom, Siep

 Bas en Marjolein 
  Joost, Niels

Vincent van Goghstraat 22
1394 EC  Nederhorst den Berg

Wij hebben afgelopen dinsdag reeds afscheid genomen van Kees.

FAMILIEBERICHTEN

Klaverjassen in De Blijk
Op 11 september begint 
het klaverjassen weer in de 
Sporthal Blijk. De deelnemers 
kaarten tot aan Kerst. Ze be-
ginnen om 20.00 uur. Iedereen 

is welkom, gewoon gezellig 
een kaartje leggen. 
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Kom die prijzen van de 
Spektakelloterij afhalen!    
NEDERHORST DEN BERG- 
De voorraadkast van Jan van 
Wijk puilt uit. Er zijn nog veel 
prijzen van het Zomerspek-
takel niet opgehaald. Nu is 
de familie Van Wijk gek op 
dinertjes, bloemen, gebakjes, 
boeken, lingerie en honden-
kluiven, maar ze kunnen het 
echt niet allemaal zelf op-
maken. Er waren 30 fraaie 
prijzen van de Spektakellote-
rij, beschikbaar gesteld door 
welwillende sponsors. Kom 
ze ophalen! Bij de voorzitter 
van de Stichting Nederhorst 
den Berg Actief, Jan van Wijk, 
Paulus Potterstraat 13, Neder-
horst den Berg. Zie: Archief:  
wk. 4 juli, pag. 10

Natuur

Sterren van Vreeland
Op 7, 8 en 9 september bent 
u welkom bij de expositie 
‘75 Vreelanders’. Een bijzon-
dere portrettenreeks die een 
dwarsdoorsnede laat zien van 
de inwoners van het dorp. 
Voor het laatst bij elkaar te 
zien in de Grote Kerk. Ope-
ning op 7 september om 
17.00 uur. Ook kunt u kun-
stenares Liesbeth Romeijn 
ontmoeten. Op zaterdag 8 
en 9 september van 12 tot 17 
uur. Naast de portretten kunt 
u genieten van de prachtige 
fi lm die Jelle van Doornik 
maakte ter ere van de viering 
van 750 jaar Vreeland; Anno 
Nu. Portret van een dorp. De 
fi lm wordt gedurende het 
weekend doorlopend ver-
toond.

De fanatieke wandelafdeling 
van de Bergse Runners heeft  dit 
jaar twee nieuwe, schitterende, 
wandelroutes uitgezet van 10 
en 18 km. De wandelroutes 

zijn met pijlen aangegeven en 
zijn grotendeels verhard. Jong 
en oud zijn van harte welkom 
om mee te doen aan deze unie-
ke tocht. De inschrijving vindt 

Spiegelplaswandeltocht in trek bij wandelliefhebbers 

NEDERHORST DEN BERG- De prachtige vergezichten in de polders 
van Wijdemeren, uitkijken over de plassen en genieten van het 
natuurschoon langs de Vecht. Veel wandelaars worden verwacht 
bij de Spiegelplaswandeltocht die op zondag 9 september wordt 
georganiseerd door de Bergse Runnersclub. 

plaats in Sportcafé De Blijk. 
Er kan gestart worden tussen 
09.30 en 10.00 uur. De uiterste 
fi nishtijd is 15.30 uur. Het in-
schrijfgeld bedraagt 5 euro. Na 
afl oop is er voor elke deelnemer 
een fraaie herinnering beschik-
baar. Goede voornemens na de 
vakantie? Deze wandeling is 
een ideaal moment om (weer) 
te starten met bewegen.  

Enthousiast geworden? Doe 
mee aan de Spiegelplaswandel-
tocht! De BRC biedt daarnaast 
wekelijks wandel-, core stabilty- 
en hardlooptrainingen voor be-
ginners en gevorderden. Meer 
info: www.bergserunnersclub.
nl 

Foto: Hetty Hilberts- Turkstra

Starters Clinic voor 
startende hardlopers
De Gooise Atletiek Club is op 
zaterdag 1 september gestart 
met de Starters Clinic voor 
beginnende hardlopers. Die 
clinic heeft  als doel het kun-
nen meedoen aan de Hilver-
sum City Prestatie Run van 
5 kilometer op 14 april 2019. 
Het principe van de clinic: 
laagdrempelig, kwaliteit, rus-
tige opbouw en een verrijking 
van je leven. Op dinsdag-
avond van 18.40 – 20.00 uur 
en op zaterdagochtend van 
8.50 – 10.15 uur. Start van-
af het GAC-clubhuis bij de 
Atletiekbaan van GAC aan 
het Arenapark in Hilversum. 
Kosten: niet-leden: € 95,-. In-
schrijven: starters@gach.nl. 
Vragen: Bel coördinator As-
trid van Haaft en 035-5821053 
/ 06-15653622 of Joop de 
Vink (trainer): 035-6851666.

Door: Saskia Luijer

Zaterdag 1 september vierden 
Harm en Maartje Jansen het 
5-jarig jubileum van kinder-
boerderij de Meent.

“Slootvissen, wie gaat er mee 
slootvissen” roept Bas. Hij is 
een van de vrijwilligers die in 
het weekend meehelpt op de 
boerderij. “Yeah, slootvissen” 
reageert een kleine jongen 
“dat heb ik nog nooit gedaan.” 
Enthousiast loopt hij met zijn 
moeder achter Bas aan het wei-
land in, samen met een groep-
je andere kinderen. Het lange 
gras is nat aan de voeten en 
het is uitkijken voor de verse 
koeienvlaaien, maar even later 
zitten ze heerlijk in het zonne-
tje langs de waterkant. Met een 
schepnetje in de hand gaan ze 
op zoek naar kevertjes, garna-
len en andere waterbeestjes. 

Jubileumdag
Het slootvissen is een van de 

activiteiten op deze feestelijke 
jubileumdag. Op de kinder-
boerderij kunnen de jongens 
en meisjes vandaag ook ballen 
gooien, kaasrollen, koemelken, 
schminken en zich uitleven 
op een groot springkussen. En 
uiteraard kan er nog geaaid, ge-
knuff eld of (als dat de spannend 
is) vanaf een afstandje gekeken 
worden naar de geiten, varkens, 
kippen, konijnen en pony’s. 
Lopend tussen de boomgaard, 
moestuin en stallen ontdek je 
leuke ‘weetjes’ waarmee je de 
vragen van de boerderijquiz 
kunt oplossen. Best leerzaam. 
Want weet jij hoeveel liter melk 
een koe per dag geeft ?

Veelzijdig bedrijf
Kinderboerderij De Meent be-
vindt zich te midden van het 
boerenleven. In hun moderne 
melkveebedrijf hebben Harm 
en Maartje veel verschillende 
activiteiten ontplooid. Naast 
de kinderboerderij, die het hele 
jaar door gratis te bezoeken 
is, organiseren zij ook kinder-

feestjes en een educatief pro-
gramma voor schoolklassen. 
Dan neemt Harm de leerlingen 
mee voor een rondleiding in de 
stal, waar zo’n 150 koeien dage-
lijks worden gemolken. Verder 
biedt het bedrijf stageplaatsen 
aan scholieren en dagbesteding 
aan mensen met een beperking. 

Tenslotte is er ook het theehuis 
Juff rouw Jansen waar je kunt 
genieten van een kopje koffi  e of 
thee, een sapje, gebakje of tos-
ti. En wie nog wat lekkers mee 
naar huis wil nemen, kan in het 
‘melkhuisje’ een literfl esje verse 
melk tappen. Er is genoeg, want 
elke koe levert 21 liter per dag.

Feest op kinderboerderij De Meent
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 Nu (H)eerlijke ambachtelijke producten 
uit de Horstermeer polder

 
De ‘ R ’ is  weer in de maand dus nu heerlijke

Boeren Smulspek, vers gerookte Boeren Schouwspek 

(reepjes), ouderwetse Bloedworst, droog gezouten 

Ontbijtspek, de lekkerste Paardenworst van Nederland 

(6x Nederlands Kampioen), Rookworst dagelijks versge-

maakt (gerookt op eiken- en beukenhout), Ambachtelijke 

Paarden-of Runderrookvlees, Boerenleverworst, heerlijke 

Boerenpolderham.

 
Al dit lekkers wordt gemaakt in de Horstermeer 

polder en is te verkrijgen bij Slagerij Janmaat
 

Slagerij Janmaat in de Hilversumse Meent
Woensdag en Zaterdag op de markt in Hilversum

Donderdag op de markt in Bussum 

Sport Door: Karin van Hoorn

KORTENHOEF - Een rondvraag 
bij de bewoners rondom het 
plantsoentje aan de Zuidsin-
gel: “Hoelang hoort u nu al elke 
dinsdag- en vrijdagochtend: 
“Handen in de nèèèk, òp..uit..
in…neer…” ? Vier, vijf jaar? Tijd 
is betrekkelijk! Wilma’s Trim-
club bestaat dit jaar 9 jaar. Dat 
werd uiteraard gevierd. 

Zoals àlles wordt gevierd bij 
Wilma. Sinterklaas? Warme 
chocomel en banket. Kerst? 
Koffi  e en kerstkransjes. Pasen? 
Paaseitjes. Jarige Frans? Ap-
pelsap en gevulde koek! Maar 
het is toch een Trimclub? Toch 
geen Snoepclub? Klopt. Trim-
club! Twee keer per week!
Elke dinsdag- en vrijdag, 09.00 
uur: verzamelen op de Zuids-
ingel, warmlopen over de 
Beltweg, terug in het plantsoen-
tje: oefeningen om lichamelijke 
en geestelijke conditie op peil 
te houden;  hittegolf of ijstijd, 
regen of zonneschijn. Wilma’s 
stem draagt ver, dus het zou 
best kunnen dat er, stiekem, in 
de diverse huizen rondom het 

plantsoentje, ook werd 
meegedaan met de oe-
feningen: “Links om, 
rechts om, hoog op de 
tenen”. En in de zomer, 
op een matje: “Allemaal 
in de strandziiiiiiiit…
doen we nog even de 
buikspieren”. En om 
10.00 uur: “Dat was het 
hè? Wat lekker hè?”
De club is in negen 
jaar behoorlijk ge-
groeid. Soms zijn er 
dertig gymnasten. Wat 
het mannenaandeel 
betreft : was Frans Groen ja-
renlang de enige haan in het 
kippenhok, nu zijn er Peter, Jan, 
Rob, Wiet, Cor en Gerrit bijge-
komen. Plus dat er ook leden 
van buiten onze gemeente zijn. 
Ook nu is Boer Zijderveld weer 
in actie gekomen: zijn terrein, 
achter de Beltweg, heeft  ie ge-
schrobd en geschuurd, geboend 
en geborsteld, zodat de trimclub 
daar fris en fruitig haar tafels 
en stoeltjes kan neerzetten. De 
kannen met koffi  e en thee ko-
men op de gedekte tafeltjes en 

de appel- en kwarktaarten wor-
den eerlijk verdeeld. Er is een 
speech voor Wilma, ze krijgt 
bloemen, er is koffi  e en taart 
voor iedereen, ook voor de heer 
en mevrouw Zijderveld, zodat 
iedereen weggaat met een  “Hè, 
dàt was lekker, wat was dát lek-
ker hè”. Op naar het tweede lus-
trum, het kroonjaar. 

Informatie: 
Wilma Romeijn 06 10069918

Lekker hè?

In de jaarlijkse vergadering van 
het biljart-district Het Sticht 
heeft  Ankevener Gijs van Rijn 
onder groot applaus het voor-
zitterschap neergelegd. De 
vergadering bedankte biljarter 
Gijs met groot applaus voor de 
tien jaar dat hij zich als voorzit-
ter voor Het Sticht heeft  inge-
zet. De grote waardering bleek 
vervolgens uit het districts-ere-
lidmaatschap, dat hem werd 
aangeboden.
KVC-voorzitter Piet Verhaar, 
die Gijs voor zijn jarenlange in-
zet een waardevol lid van de bil-
jartfamilie noemde, reikte Gijs 
vervolgens de onderscheiding 

Bondsridder van de KNBB uit. 
Gijs van Rijn blijft , zoals hij in 
zijn dankwoord vertelde, op 
ander terrein wel actief. Hij is 

wedstrijdleider van het gewest 
Midden Nederland en sinds 
kort ook lid van de bondsraad 
van de KNBB. 

Gijs van Rijn Bondsridder
Met de start van de bekercom-
petitie is het voetbalseizoen 
2018-2019 offi  cieel gestart. 
Nederhorst-1 moest naar Dui-
vendrecht om aan te treden 
tegen CTO’70. Er is veel ge-
wijzigd in de selectie na het 
stoppen van trainer Jouri de 
Bruin. Al vroeg was bekend dat 
topscorer Jesse van Huisstede 
naar SDO zou vertrekken. Ook 
Jean Yves van de Korput naar 
ASV Arsenal en Adilio Au-
gustin naar Real Sranang zijn 
vertrokken. Verder stopten om 
uiteenlopende redenen maar 
liefst 11 spelers met selectie-
voetbal. Ook Th omas Grolle-
man is tot half januari niet be-
schikbaar, vanwege zijn studie 
in Zuid-Korea. Met 6 overge-
komen junioren en een achttal 
nieuwe spelers ligt er dus een 
uitdaging voor nieuwe trainer 
Chris van de Graaf om samen 
met zijn assistent Raymond 
Moleveld er weer een represen-
tatief elft al van te maken.
De bekerwedstrijd tegen 
CTO’70 had weinig om het lijf. 
Nederhorst was zeker na rust 
veel te sterk tegen deze zwakke 
tegenstander. Na een 3-0 voor-
sprong bij rust via treff ers van 
Luuk van Huisstede, Quinziano 
Blijd en Bob de Bruin kwamen 
daar na rust nog 7 treff ers bij, 
waaronder een fraaie kop goal 
van de net ingevallen Pepijn 
Schols , 3 treff ers van Luuk en 
2 van Quinziano. Ook Job van 
wijk was trefzeker. Een eenvou-
dige 10-0 zege. 

Senioren
Nederhorst -2 kwam eveneens 
uit voor de beker. In Vleuten 
werd er door dit jonge team 
een fraaie 1-2 zege op PVCV 
behaald. Nederhorst-4 speelde 
thuis tegen FC De Bilt- 2. Na 
een gelijkopgaande eerste helft  
met een 1-1 ruststand liepen 
de Bergers soepel uit naar een 
fraaie 5-1 overwinning.
Jeugd
Vanwege de late vakantie in 
de regio Noord beginnen de 
komende week voor de mees-
te teams pas de trainingen. 
Aankomend weekend zal er al 
gespeeld worden in het beker-
toernooi. Weer volop te genie-
ten dus op ons sportcomplex 
Meerzicht.
Zie: www.vvnederhorst.org

Voetballen in Nederhorst

Veel nieuwe spelers 
bij Nederhorst

Het 1e overklaste Geinburgia 
in met name het eerste half 
uur. Via Daan Verdam (2x), 
Ramon Bouwman en Jimmy 
Reijnders leidde het na 25 mi-
nuten met 0-4. Het ‘moeten’ 
was er daarna duidelijk vanaf 
en pas een kwartier voor tijd 
lukte het weer om iets van het 
eerste halfuur te laten zien. Dat 
resulteerde in doelpunten van 
nogmaals Daan en Ramon. 
Eindstand 1-6.
Senioren
Belangrijkste man bij het 2e 
was Lasse Spall. Met twee doel-

punten en een assist op Rico 
van der Th iel had hij het groot-
ste aandeel in de 3-2 overwin-
ning op Kampong-6. De voor-
bereiding op het Noordwijkse 
strand leverde het 3e een nipte 
5-6 overwinning op bij Hou-
ten- 5. Za2 verloor in de laatste 
minuut van CSW- 6 (1-2) en 
VR1 met 1-5 bij Altius VR2.
Jeugd
Vanwege het laatste weekend 
van de vakantie werden de nog 
al wat bekerwedstrijden ver-
plaatst. JO19-1 was een van de 
teams die wel in actie kwam. 

Onder toeziend oog van de 
sponsoren Veilinghuis van 
Spengen en BV Intersell die 
het elft al voor de wedstrijd een 
compleet nieuwe kledingset 
schonken, behaalde het elft al 
van trainer Leon Roorda een 
mooie 2-0 bekeroverwinning 
op PVCV JO19-1. 
Stichting TButterfl y
Stichting TButterfl y zet zich in 
om kinderen en hun ouders be-
wust te maken van de gevaren 
van het gebruik van de Smart-
phone in het verkeer. Oprich-
ter Michael Kulkens probeert 

tieners te bereiken om ze de 
gevaren van het gebruik van 
de telefoon op de fi ets duide-
lijk te maken. Hij verloor drie 
jaar geleden zijn zoon Tommy 
Boy bij een verkeersongeluk en 
sindsdien heeft  hij inmiddels 
aan 27.000 kinderen voorlich-
ting gegeven. Op maandag 10 
en dinsdag 11 september om 
18.30 uur zijn er twee bijeen-
komsten in onze kantine, waar-
bij uiteraard ook ouders en 
andere geïnteresseerden meer 
dan welkom zijn. 

Voetballen in ’s-Graveland 

Eerste start bekercompetitie met winst
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Dit jaar was het weer zo ver, 
het Nationaal Waterkamp (Na-
WaKa) in Zeewolde. Dit is het 
grootste evenement voor wa-
terscouts in Nederland, een 
zomerkamp van 10 dagen met 
5.000 deelnemers van jong tot 
oud. Ook de Wilde vaart van de 
Scouting Klaas Toxopeus was er 
dit jaar bij. 

Samen met de Wilde Vaart-
groepen van andere vereni-
gingen hebben we tien dagen 
verbleven op subkamp ‘Aan 
de Gracht’. We waanden ons 
hier aan de grachten van het 
oude Amsterdam en de Rosse 
buurt. Je vond er ons eigen sub-
kamp-café ‘Praathuys De Ouwe 
Hoer’ met terras, tenten ver-

sierd als pakhuizen en grach-
tenconcerten. De echte door-
zakkers kwamen er in de late 
uurtjes de nachtburgemeester 
tegen. Maar bij de eerste zonne-
stralen waren we alweer druk 
in de weer onder het motto: ’s 
avonds een vent, ’s ochtends uit 
je tent! Het was een bruisend 
stadsvertier. 

Activiteiten 
De dagen waren van ’s och-
tends vroeg tot ’s avonds laat 
gevuld met een uitdagend pro-
gramma. Zo kon je meedoen 
aan levend tinder, Sea survival, 
Ter land – Ter zee – en in de 
gracht, gondelvaart, de Ultima-
te Chaos battle, een pubquiz, 
een hike, feestavonden en een 

handelsspel. Met al deze 
uitdagingen konden 
TIT-coins (Trots, Inzet 
en Toewijding) verdiend 
worden, die we later kon-
den inzetten bij de vei-
ling. Dankzij onze winst 
op meerdere spellen en 
onze samenwerking met 
drie andere Gooise ver-
enigingen, hadden we 
het hoogste bod op een 
diner met de oudste prostituee 
van Amsterdam. 

Wedstrijden
Een belangrijk onderdeel van 
NaWaKa zijn de wedstrijden op 
het water. De Wilde vaart heeft  
meegedaan met zeil-, roei- en 
wrikwedstrijden. Daarnaast 

hebben ze de derde plaats we-
ten te bemachtigen voor de 
prestatietocht, een tocht van 
23 km in een lelievlet op pure 
spierkracht. Ook haalden Vin-
cent Nieboer en Jelte Poolman 
de tweede en derde prijs bij het 
wrikken. We hebben een fan-
tastisch kamp gehad, het was 

een ervaring om nooit meer 
te vergeten. Wil je meer weten 
over onze vereniging, kijk dan 
op www.klaastoxopeus.nl of op 
onze facebookpagina.

Scouting

Wij  gaan  onze  Company cars  weer  verversen,
Dus,  doet  U  uw  voordeel

Twingo Limited SCe-70         Zwart  metallic   06-2017 7000 km       
  nieuwprijs 15735,-      Nu;  11750,-

Clio Intens  automatic Rood metallic     04-2017 14000 km 
  nieuwprijs 24350,-  Nu;  19500,-

Clio Intens Estate automatic   Zwart metallic    05-2016 45000 km     
  nieuwprij 25060,-   Nu; 16350,-

Captur Intens TCe-90         D.blauw metallic    01-2018 5800 km      
  nieuwprijs 25460,-   Nu; 20950,-

Kadjar Intens Tce-130        D.blauw metallic 03-2018 4000 km 
  nieuwprijs  38560,-   Nu; 29750,-

Scenic Intens automatic       Grafi t metallic        08-2018 2000 km         

  nieuwprijs  37370,-  Nu; 35000,-

Wilde vaart aan de Gracht

De Wilde Vaart verzameld 
rond de oudste prostituee 

van Amsterdam 

Bij de 16e terrassentest van 
De Gooi- en Eemlander werd 
Porto aan de Oud Loosdrecht-
sedijk uitgeroepen tot de beste. 
Met een tiende punt verschil 
liet Porto Bistro Zuid in Spa-
kenburg en Eemland in Eem-
nes (de winnaar van vorig 
jaar) achter zich. Voor de jonge 
eigenaar Paul den Daas is het 
een bekroning van het harde 
werken, sinds hij Porto in 2016 
heeft  overgenomen. De restau-
rants krijgen een beoordeling 

op grond van smaak, kwaliteit, 
prijsverhouding van de maal-
tijden; de aantrekkelijkheid en 
het comfort van het terras en 
restaurant en de vriendelijk-
heid en service van de mede-
werkers. Porto kreeg een 8,2 
met als opmerking ‘niets-nou 
ja, echt heel weinig- te klagen’. 
Vooral de salade viel zeer in de 
smaak (9).
Oud Loosdrechtsedijk 167, 
1231 LV; 035- 760 1411; www.
portoloosdrecht.nl  

Porto Beste Terras Gooi 

Door: Herman Stuijver

Precies 10 jaar en één dag na de 
officiële opening op 31 augustus 
2008 vierden Renée en Roland 
Hengeveld het decennium van 
Wijninspiratie aan de Frans Hal-
slaan. 

Op een zonnige zaterdagnamid-
dag was het samen met hun klan-
ten, vrienden en belangstellenden 
een frivole bijeenkomst. Het koor 
Fun4All onder leiding van Pieter 

van den Dolder opende met drie 
fraaie liederen. “Een cadeautje 
voor Roland en Renée, wij heb-
ben een goede wijnrelatie” lichtte 
de dirigent toe. Ook was er een 
bandje met drummer, bassist en 
pianist dat jazzy melodieën speel-
de. Terwijl de verkoop in de winkel 
gewoon z’n beslag nam, hadden 
de gasten het prima naar hun zin. 
Goed bediend door twee van de 
drie zonen, die naast hartige hap-
jes ook ‘de beste sushi’s van Loos-
drecht’ serveerden, afk omstig van 

de buren van restaurant Tokyo. 
Uiteraard waren de bubbels van 
goede kwaliteit evenals de diverse 
wijnen. Want dat zorgt ervoor dat 
de consument al 10 jaar zijn weg 
weet te vinden naar de Frans Hal-
slaan, waar een breed assortiment 
aan wijnen te koop is. Vooral de 
eerlijke adviezen van het echtpaar 
worden op prijs gesteld. Plus de 
persoonlijke benadering. 
Binding
Dat bleek ook uit de speech van 
Roland Hengeveld die iedereen 

Klanten blijven komen bij Wijninspiratie bedankte voor het feit dat ze blijven 
komen. Roland en Renée hebben 
in die jaren een persoonlijke band 
opgebouwd met veel klanten. De 
wijnkenners waren blij met de lo-
yaliteit vanaf dag één. Voorheen 
verkocht Hengeveld wijn vanuit 
de garage, maar dat ging niet meer. 
“Het liep uit de hand” zei Roland. 
Gelukkig besloot Renée, ‘mijn al-
lessie’, haar baan op te zeggen om 
mee te werken in de winkel. Tegen 
het cynisme van enkelen in dat het 
‘toch niet zou lukken’ werd het een 
doorslaand succes. Een sfeervolle 
winkel, smaakvol ingericht, met 
mooie volle schappen met wijn. 

Uit alle hoeken van Nederland ko-
men de klanten langs. Roland ver-
telde trots te zijn op zijn zoons Job, 
Mathijs en Jeroen, van wie hij de 
jongste had ‘gedrild’ tot chef maga-
zijn. In het afgelopen decennium is 
er veel gebeurd waarbij hij ook stil 
stond bij klanten die gestorven wa-
ren, met enige emotie. Dat tekent 
die persoonlijke binding. Daar-
naast zijn er altijd veel extra acti-
viteiten zoals de vele vaartochten 
met ontkurkte fl essen, proeverijen, 
de Jaarmarkt en de Kerststress. 
Met al die contacten zal Wijninspi-
ratie nog lang een goede thuisbasis 
hebben in Loosdrecht. 

Door: Wouter Theijssen
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De scholen zijn weer begonnen! Om hier extra aandacht voor te vragen wandelden wethouders Joost 
Boermans en Jan Klink afgelopen maandag met leerlingen van de Warinschool over de nieuwe over-

steekplaats op de Overmeerseweg.

LOOSDRECHT- Amsterdammer 
Herman Rammers is bezig met 
zijn fi lm Dumpzone III. ‘Wel 
het laatste deel’ voegt partner 
Hannie eraan toe.

Filmen is het leven van Her-
man Rammers. Je kunt haast 
niet meer spreken van een hob-
by zoals deze amateur- cineast 
bezig is met alles wat nodig is 
om een goede fi lm te produ-
ceren. Tot z’n treurnis brak hij 
nooit door op het professio-
nele niveau, maar de beleving 
is er geen procent minder om. 
Al decennia komen Hannie en 
Herman naar jachthaven Man-
ten aan de Vuntusplas, hun zo-
merse thuisbasis. Nadat Dump-
zone I en II respectievelijk 9 en 
5 jaar voorbereidingstijd nodig 
hadden, ziet het ernaar uit dat 
deel III sneller zal zijn afge-
rond. Want de weersomstan-
digheden waren dit jaar ideaal 
op en rond het water waar een 
groot deel van het verhaal zich 
afspeelt. “Je hebt te maken met 
vijf componenten” vertelt Her-
man “fi nanciën, technische 
hulpmiddelen, tijd, vrijwilligers 
en het weer. Welnu dat laatste 
hielp dit jaar erg mee.” Om het 
scenario zo goed mogelijk te 
laten verlopen, is de fi lmer ui-

teraard erg afh ankelijk van de 
spelers. Bij Dumpzone zijn al 
gauw zo’n 50 mannen, vrouwen 
en kinderen betrokken. Het is 
een hele kunst om die als boef, 
buurvrouw, wetenschapper, po-
litieagent of publieke vrouw in 
hun vrije tijd vast te leggen. “Ik 
ben bij deze editie erg blij met 
een groep jonge talenten, naast 
een vaste kern. Ik put uit een 
fl inke groep met familie, neven 
en nichten.”

Vakmanschap
Trots laat de Amsterdammer 
de eerste gemonteerde beel-
den zien. Van bovenaf heb je 
een fantastisch overzicht van 
de jachthaven, een beeld dat 
zich steeds wijder opent over 
de Vuntusplas. Een fraai stukje 
Loosdrecht-promotie. De trai-
ler begint met een fl ashback op 
de eerdere delen. Zonder teveel 
te kunnen prijsgeven, laat Her-
man weten dat het monster uit 
deel I weer terug zal komen. 
Het is knap om te zien hoe hij 
als trucage een grote ingevro-
ren brasem gebruikt als Jaws. 
Zoals je voor meer elementen 
van de fi lm bewondering kunt 
hebben. Naast de scherpe en 
strakke actiebeelden is de on-
dersteunende muziek van es-

sentieel belang. En die heeft  
Herman zelf gecomponeerd. 
Een heidense klus. Uit duizen-
den fragmentjes met violen, 
slagwerk en trompetten heeft  
hij 30 tracks gecomponeerd 
die naadloos aansluiten op het 
visuele. Componeren, fi lmen, 
regisseren en acteren. Want 
Hannie en Herman spelen ook 
de hoofdrollen (alleen maar 

praktisch, wij zijn altijd be-
schikbaar). 
“Weet je, ik heb best een grote 
fantasie. Ik zie het hele verhaal 
al voor me. Dan maak ik een 
uitgebreid draaiboek, maar dan 
ben je er nog niet. Het is een 
probleem om alles wat je zou 
willen in beelden te realiseren. 
Ik moet voortdurend aanpas-
sen en improviseren, maar de 

grote lijn hou ik vast.”
Toch ziet het er hoopvol uit, 
want van de 2,5 uur Dumpzo-
ne III is al 35 minuten gemon-
teerd. Wie weet zal 2019 een 
mooi eindproduct opleveren. 
En daarmee is deze cyclus ten 
einde. 

Herman Rammers bezig met laatste deel Dumpzone

Foto: De cast met fi lmer Rammers 
in het midden na take 39


