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Dorpsderby ‘s-Graveland – 
Nederhorst herleeft

Zowel de ‘s- Gravelanders als 
de Bergers hadden in de twee 
voorgaande bekerwedstrijden 
ruimschoots gewonnen, dus 
was deze ‘finale’ beslissend 
voor wie er door zou gaan naar 
de volgende ronde. Waarbij 
de voetballers uit het Vecht-
dorp aan een gelijkspel genoeg 
hadden, omdat hun doelsaldo 
hoger was. Een heel seizoen 
speelden de concurrenten niet 
tegen elkaar, omdat Nederhorst 
promoveerde naar de 3e klasse. 
Door het vertrek van een groot 
aantal spelers bij de Bergers, 
onder wie topscorer Jesse van 
Huisstede, leefde stiekem de 
hoop bij veel ’s-Gravelanders 
dat ze deze tegenstander kon-

den verslaan.   
Tijdens de eerste helft coachte 
de nieuwe Bergse trainer, Chris 
van de Graaf, scherp, met luide 
stem. “Ja, dat was echt nodig. 
Ik moest hen steeds op hun 
plek wijzen. We hebben veel 
nieuwe spelers en die zijn nog 
lang niet ingespeeld” legde de 
ex-trainer van o.a. OSM ’75 uit. 
Al in de 7e minuut resulteerde 
het betere positiespel in een 0-1 
voorsprong door een diagonaal 
schot van Job van Wijk. Gedu-
rende de eerste 45 minuten had 
Nederhorst iets meer de over-
hand. Meer beweging en ste-
viger in de duels. ‘s- Graveland 
counterde, waarbij veelvuldig 
gebruik werd gemaakt van de 

Het was gezellig, het zonnetje scheen en veel voetbalvrienden 
troffen elkaar op sportpark Berestein in ‘s- Graveland. Maar de 
spetterende dorpsderby van weleer werd de bekerwedstrijd SV 
’s-Graveland -VV Nederhorst niet. Waarbij de gasten met 1-3 de 
overwinning pakten. 

razendsnelle Daan Verdam. 
Vooral Nederhorst – aanvoer-
der Luuk van Huisstede was 
een plaag voor de defensie. Hij 
was vaak aanspeelbaar en voor-
zag z’n medespelers van mooie 
passes. Toch had ’s-Graveland 
ook een aantal kansen, de 
mooiste was van Roland Ha-
selager op de lat die echter zou 
zijn afgekeurd vanwege buiten-
spel. Vlak voor rust verdub-
belde Luuk van Huisstede de 
stand door slim voor z’n tegen-
stander te komen. Het verschil 
zat ‘m dus vooral in het scorend 
vermogen. Zoals ook ‘s -Grave-
land-trainer Ronald Heerschop 
na afloop concludeerde: “Zij 
krijgen minder kansen, maar 
scoren beter. Ze zijn gewoon 
effectiever.” 
In de tweede helft zette de 
thuisploeg alles op alles om de 
geelroden te achterhalen. De 
ploeg speelde feller en drong 

nu de Bergers naar achteren. 
Een afgeslagen bal kwam voor 
de voeten van Jimmy Reijnders 
die niet aarzelde om de aan-
sluitingstreffer te scoren. Beide 
trainers wisselden spelers, het 
leidde echter niet tot beter spel 
of meer doelkansen. Bij een 
opstootje kreeg Jeffrey Terlien 
(VVN) z’n tweede gele kaart 
en dus speelden de gasten een 
klein kwartier met tien man. 
Jimmy Reijnders mocht blij zijn 
dat hij slechts geel kreeg na zijn 
instormen als een dolleman. 
Even veerden de ’s-Gravelan-
ders omhoog toen een kopbal 
van Tim Brug uit een voor-
zet van Alex Poort over ging. 
Terwijl de blauwwitten bleven 
aandringen, piepte alweer Luuk 
van Huisstede ertussen uit en 
maakte de beslissende 1-3. 
“Ja, een verdiende overwin-
ning” meende Ronald Heer-
schop “Wij werkten, zeker in de 

2e helft, hard, maar we komen 
voetbalgogme tekort.” Die er 
ook op wees dat de andere kant 
van dit verlies was dat de spe-
lers ‘niet meer naast hun schoe-
nen zouden lopen na de grote 
uitslagen in de beker.’
Chris van de Graaf denkt dat 
Nederhorst met dit elftal zich 
makkelijk in de 3e klasse kan 
handhaven. “We hebben nu 
pas iedereen aan boord. Het 
moet nog groeien. Na 10 wed-
strijden kijken we hoe we er 
dan voor staan. Of het nodig is 
om de doelen bij te stellen.” Na 
afloop kwam de verbroedering 
op gang. Met zanger Swarte 
Sjonnie, een DJ, een rijk opge-
maakte barbecue en veel drank. 
In afwachting van de volgende 
dorpsderby.
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RK Kerk Wijdemeren
w H. Antonius   
 Wo. 26 sep:  09.30 uur: euch.
 J. Dresmé.
w St. Martinus 
 Za. 23 sep:  9.30 uur: w&vc.
 Liturgiegroep.
w OLV Hemelvaart 

 Zo. 23 sep:  09.30 uur: euch;
 J. Dresmé.
PKN Gemeenten 
w	Willibrordkerk  
 Zo. 23 sep: 10.00 uur: 

 Ds. E.J. van Katwijk.
w	De Graankorrel   
 Zo. 23 sep: 10.00 uur: Oec. dienst 
 Pastor A. Visser.
w	Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 23 sep: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.
w	Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 23 sep: 09.30 uur:  
 Ds. F.A.J. Heikoop.
w	Oec. Streekgemeente  
 Zo. 23 sep: 11.15 uur:
 Oec. dienst in de Graankorrel.
Streek Gemeenten 
w	Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 23 sep: 10.00 uur:  
 Br. S. van hattem.

WANNEER TIJD WAT WAAR

18/08- 30/09 10.30 u. Beelden op Syp (kasteeltuin) Sypesteyn, Nw-Ldr.dijk 150
wo. 19 sep. 10.00 u. Themaochtend: smid Jasper Daams Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr. 
do. 20 sep. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 20 sep. 20.15 u. Theater ‘Het Lortcher Syndroom’ Dillewijn, Ankeveen
za. 22 sep. 15.30 u. Jubileumconcert Voc. Ens. Fioretto Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 23 sep. 12.00 u. JoinVolleybalTour; Volleybal VVN Sporthal De Blijk, NdB. 
wo. 26 sep. 18.30 u. Open avond badminton Blijkklappers  Sporthal De Blijk, NdB.
vr. 28 sep. 20.00 u. COM missie concert Sijpekerk, Nw-Ldr.dijk 171
za. 29 sep. 13.00 u. Feestmiddag Zonnebloem Ldr.  vertr. Emtinckhof, Ldr.
za. 29 sep. 13.00 u. Open middag Hist. Kring (16.00 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 29 sep. 15.30 u. Concert Buitenklanken, Trois Sous Veltschuur, Noordereind 60
za. 29 sep. 16.00 u. Familieconcert ‘Meneer Tobias…’ Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 30 sep. 15.00 u. Big Bad Bruce Band in concert Sypesteyn, Nw. Ldr.dijk 150
zo. 30 sep. 15.30 u. Concert Ebonit Saxophone Quartet Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
zo. 7 okt. 12.00 u. Opening expositie Gallery McSorley Zuidereind 14, ‘s-Graveland
zo. 7 okt 15.00 u. D3D Jamsessie  De Drie Dorpen, Ankeveen
wo. 10 okt. 19.30 u. Infoavond Energie Coöperatie Landgoedwinkel,Rading 1B,Ld
16-20 okt. 20.00 u. DSO toneel ‘Sophie’ Cult. Centr. K’hoef, Parklaan

Activiteiten agenda

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
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 Floor v. Riessen (N.d.B.) floor.van.riessen@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

WEEKBLAD

WIJDEMEREN.NL
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Politiek Door: Herman Stuijver

HAARLEM- De provincie 
Noord-Holland gaat de vervuil-
de grond bij de Dammerweg in 
Nederhorst den Berg saneren.

De verontreiniging (afkomstig 
van meerdere chemische was-
serijen) heeft zich de afgelopen 
jaren verspreid in de grond en 
kan daarom niet per onderdeel 
worden aangepakt. Daarom 
gaat de provincie het hele ge-
bied saneren zodat er geen ri-
sico’s meer zijn. De eigenaren 
van de verontreinigingen dra-
gen ook bij.
Gedeputeerde Adnan Tekin 
(milieu): “Je kunt de verontrei-
niging niet met het blote oog 
zien, ruiken of voelen maar 
het zit er wel degelijk. Met dit 
besluit worden goede stap-
pen gezet door het hele gebied 
aan te pakken. Na de eerdere 
aanpak in het Gooi is dit het 
tweede gebied waar we ver-
vuild grondwater saneren. Zo 
maken we stap voor stap onze 
Noord-Hollandse bodem weer 
veiliger en schoner.”
Op veel plekken in Noord-Hol-

Provincie pakt veront-
reinigd grondwater aan

Op vrijdag 28 september van 
13.30-17.00 uur organiseert 
een enthousiaste groep be-
woners uit de verschillende 
gemeenten in het Gooi een 
bijeenkomst over lokale demo-
cratie. Uitgangspunt is dat de 
bewoners zelf de samenleving 
zijn, bouwen aan onze dorpen.  
De middag begint met presen-
taties vanuit de verschillende 
gemeenten die laten zien hoe 
de lokale democratie wordt 
neergezet. Ook Wijdemeren 
heeft een presentatie.  Aanslui-
tend van 15.30-16.30 uur het 
burgemeestersgesprek. Kunnen 
burgemeesters een boegbeeld 
zijn voor de lokale democratie, 
ruimte scheppen voor bewo-
ners om zelf de samenleving te 
zijn. Deze bijeenkomst wordt 
gehouden in Raadhuis Hil-
versum. Iedereen is welkom 
bij deze bijeenkomst. Zie ook: 
http://wijmakenhetgooi.nl 

Bewoners-
initiatieven en 
burgemees-
tersgesprek  

Dat blijkt uit een briefwisseling 
tussen Haarlem en Wijdemeren. 
Begin september antwoordden 
Gedeputeerde Staten op twee 
brieven van Wijdemeren over 
de fusieprocedure. Daarin staan 
geen nieuwe provinciale stand-
punten. De provincie wil zelfs 
niet meewerken aan een onder-
zoek naar één gemeente, terwijl 
Wijdemeren weet dat het toch 
uiteindelijk ook een provinciaal 
streven is.  
Wijdemeren herhaalt nogmaals 
drie argumenten tegen een fusie 
Wijdemeren- Hilversum (naast 
Blaricum, Laren, Huizen en 
Gooise Meren). Het draagvlak 
voor maximaal drie gemeenten 
ontbreekt. De regionale bestuurs-
kracht wordt niet verbeterd door 
maximaal drie gemeenten. En 
tot slot is de bestuurskracht van 
Wijdemeren verbeterd

Bestuurskracht
De provincie stelt dat het draag-
vlak slechts één van de vijf toet-
singscriteria is. B&W van Wij-
demeren vinden dat hierdoor 
het zwaarwegende karakter van 
draagvlak bij inwoners en onder-
nemers wordt miskend. Haarlem 
ziet dat er drie gelijkwaardiger 
gemeenten zullen ontstaan, met 
een adequate ambtelijke orga-

nisatie en minder bestuurlijke 
drukte, wat bijdraagt aan de 
versterking van de regionale be-
stuurskracht. Dat weerspreekt 
Wijdemeren, het leidt niet tot 
een substantiële verbetering van 
de lokale bestuurskracht, eerder 
voor vermindering van de regi-
onale slagkracht. Fijntjes wijzen 
B&W erop dat de provincie dat 
ook erkent door de bewoording, 
er wordt namelijk gesproken 
over ‘een bijdrage aan de verster-
king van de regionale bestuurs-
kracht’.

MRA
Voorts wijst het gemeentebe-
stuur erop dat de gemeenteraad 
fors geïnvesteerd in de bestuurs-
kracht. Dat had de provincie 
toch kunnen weten. De be-
stuurskrachtproblemen uit het 
rapport Deloitte (2016) zijn in-
middels voortvarend aangepakt. 
Ook de financiële positie van 
Wijdemeren is structureel slui-
tend, door de provincie erkend 
als ‘voldoende’, wat de hoogste 
beoordeling is.
Eén gemeente Gooi en Vecht in 
2028 zal zorgen voor een sterke 
gemeente met een sterke amb-
telijke organisatie en minder 
bestuurlijke drukte. Tevens zorgt 
het voor meer gelijkwaardige 

Ze blijven inzetten op één krach-
tige gemeente Gooi en Vecht.
Tenslotte vindt Wijdemeren het 
jammer dat er nu nog steeds 
grote onduidelijkheid is over 
het tijdspad van Noord-Holland 
inzake de Arhi (fusieprocedu-
re). Haarlem zou die procedure 

land is de bodem ernstig ver-
ontreinigd. Verontreinigde 
gronden kunnen gevaarlijk 
zijn voor mens en dier. Door 
te saneren pakt de provincie 
Noord-Holland deze locaties 
aan en neemt hiermee de ri-
sico’s weg. Het streven is alle 
risicovolle locaties voor 2021 
aangepakt te hebben.

Wet Bodembescherming
De provincie is bevoegd gezag 
op basis van de Wet bodembe-
scherming (Wbb). Binnen de 
Wbb bestaat sinds 1 juli 2012 
de mogelijkheid om grond-
waterverontreinigingen, ge-
biedsgericht aan te pakken. 
In Nederhorst den Berg bij de 
Dammerweg (en omstreken) 
is sprake van vermenging van 
grondwaterverontreinigingen. 
Door de vermenging zijn de 
verontreinigingen niet per ge-
val te saneren en/of te beheren. 
Daarom gaat de provincie dit 
gebiedsgericht doen.

Wijdemeren verwerpt 
argumenten provincie
Wijdemeren vindt het teleurstellend dat de provincie Noord-Holland 
blijft inzetten op drie gemeenten in het Gooi. Volgens B&W zal het 
streven naar één gemeente Gooi en Vechtstreek de slagkracht in de 
regio verbeteren. 

gemeenten in de MRA (Am-
sterdam, Utrecht, Amersfoort, 
Almere) wat bij kan dragen aan 
de versterking van de bestuurs-
kracht van de Metropoolregio.
B&W van Wijdemeren zullen 
zich blijven verzetten tegen de 
fusie Hilversum-Wijdemeren. 

moeten stoppen en na de Staten-
verkiezingen een nieuw stand-
punt in moeten nemen.

“Veenstaete wordt anders, 
maar niet minder” opent ze. 
Per 1 oktober zal de officiële 
overdracht plaatsvinden van 
Veenstaete aan Bouwinvest. 
“Die partij hebben we juist 
zorgvuldig gekozen, omdat 
ze ook iets hebben met zorg.” 
Bouwinvest gaat het beheer in 
handen geven van vastgoed-
beheerder MVGM, dat hier-
in gespecialiseerd is. Het lukt 
MVGM niet om alle organisa-
torische en technische zaken al 
op 1 oktober in orde te hebben. 
Daarom zal Inovum achter 
de schermen een aantal taken 
tijdelijk blijven uitvoeren. De 
keuken wordt wel gesloten, 

omdat Inovum juridisch dan 
niet meer verantwoordelijk kan 
zijn voor het personeel. Hoe 
MVGM deze functie zal gaan 
invullen, is nog onbekend. Wel 
is er afgesproken dat de huidige 
activiteiten als bingo en bridge, 
etc. gewoon door kunnen gaan 
in het restaurant. De clubs 
moeten dan zelf initiatieven 
ondernemen om de gasten des-
gewenst van een natje en een 
droogje te voorzien. Inovum 
wil de overgangsfase naar een 
nieuw horecaconcept zo goed 
mogelijk faciliteren en laat 
daartoe bijvoorbeeld een ruime 
hoeveelheid koffie achter. Dit 
om de last minimaal te maken. 

Woongenot in Veenstaete zal 
overeind blijven
KORTENHOEF- Nog maar een week in functie als directeur- be-
stuurder van zorginstelling was Mariët de Zwaan onaangenaam 
verrast door het bericht in dit blad dat de extra faciliteiten van 
Veenstaete zouden verdwijnen. “ Ik snap niet waar die verhalen 
vandaan komen.”

Bewoners die gebruik maakten 
van de maaltijdservice krijgen 
een maand lang op kosten van 
Inovum de gelegenheid om een 
commerciële maaltijdleveran-
cier uit te proberen. 

Alles blijft doorgaan
De psycho-geriatrische afde-
ling, de twee woongroepen 
voor mensen met dementie, 
blijft gewoon gehandhaafd. 
Inovum komt dan terug als 
huurder van die ruimtes. Dat 
geldt ook voor het winkeltje, 
de kapper, de artsenpraktijk en 
de fysiotherapie, die kunnen 
onder het beheer van MVGM 
gewoon blijven doorgaan. “En 
ook ’t Wijdehuis blijft. Daarin 
heeft Inovum samen met Versa 
een aandeel. Dat laten we echt 
niet gaan” vertelt Mariët de 
Zwaan. Dat de kans bestaat dat 
de huren plots zouden stijgen, 

ontkent mevrouw De Zwaan. 
“Koop breekt geen huur. Dat 
kun je niet zomaar veranderen.” 
De komende tijd zal MVGM 
veel tijd steken in gesprekken 
met bewoners en groepen om 
met hen de toekomstplannen te 
bespreken. Dat geldt ook voor 
mevrouw De Zwaan die deze 
week een gesprek zal hebben 
met wethouder Van Rijn. “Ik 
wil op een holletje langs veel 
mensen om hen gerust te stel-
len. Het komt echt allemaal 
goed.” De bewoners en andere 
direct betrokkenen van Veen-
staete ontvingen recent een 

nieuwsbrief met de juiste in-
formatie. Vorige week was er 
ook een bewonersbijeenkomst. 
Vragen beantwoordt de leiding 
van Veenstaete graag en daar 
is regelmatig gelegenheid voor. 
Het liefst zou ze zelfs de ge-
meenteraad willen toespreken. 
“Ik wil echt benadrukken dat 
onrust niet nodig is. Het wordt 
anders, maar niet minder. Ik 
heb veel vertrouwen in de nieu-
we eigenaar en beheerder. Die 
willen ook dat mensen met ple-
zier op deze locatie wonen, met 
veel voorzieningen.”
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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

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.

Spotlight
Start nieuw seizoen 

Muziektheater Spotlight!

Voor de groepen
Mini, Kids, Speciaal en Adult

Geef je nu op voor een
gratis proefles

Tevens is onze ruimte te huur voor diverse

dagdelen per week; Meidoornlaan (Nieuw Loosdrecht)

Mail: info@muziektheaterspotlight.nl

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

Beeldhouwen/boetseren
voor beginners en gevorderden
in atelier aan de Kortenhoef-
sedijk er is nog plaats op de 

maandagmiddag en zaterdag-
ochtend info:0206930159
0621346029/0624942286

www.beeldhouwatelierkorten-
hoef.nl

Gezocht: SPOED Woning
Studio/appartement

0619702200

www.thuiskapsterkim.nl
Kim Versluis 06-21550785

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

Hoe kon dit gebeuren?

Hierbij ons ongenoegen over de sluiting van de Brasserie en het afserveren van enige jaren vrijwilligerswerk 
in het 55+ huis Veenstaete te Kortenhoef. Dit huis is recentelijk door Inovum  verkocht aan Bouwinvest. 
Hierdoor zijn o.a. vele vrijwilligers die hier al jaren werkten, in een keer overbodig geworden.                                                                                                    
Dit is voor deze mensen heel erg, maar het meeste nadeel ondervinden toch de oudere bewoners, welke veel-
al niet mobiel zijn, en hiermee een stukje sociaal contact in de vorm van o.a. gezamenlijk eten, is ontnomen. 
Het is voor ons nog steeds een raadsel waarom de plaatselijke politiek zich niet met deze zaak bemoeid hee
ft.                                                                                                                                                  
Helaas is dit slechts een van de dingen waardoor de voorzieningen in onze dorpen langzaamaan afgebroken 
worden.

R. Veldmeijer, Loosdrecht                                                        

  Lezers schrijven...

Programma GooiTV
Vanaf 19 september zendt GooiTV de volgende programma’s uit: 

5 Jaar GooiTV, deel 3 ; terugblik op het eerste lustrum van GooiTV; RegioHub, met daarin aandacht 
voor de actie ‘stoptober’; Eindredacteur Herman Stuijver ‘In gesprek met’ burgemeester Freek Ossel; 
Bussum Cultureel.

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

City of Wesopa: do. 20-09, 
20.00 u.; Film: The road to 

Mandalay Za. 22 -09, Cabaret: 
Jan Beuving: Rotatie; 20:30 uur. 
Voorverkoop: Bibliotheek, Ou-
degracht 67, Weesp of via www.

wesopa.nl.

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, 
lezingen, workshops: www.

bergsecultuur.nl

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

hoef

Elke dinsdag om 20.00 uur 
klaverjassen in de sporthal 
De Blijk (NdB.) Iedereen is 

Kort nieuws
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Ondernemers

Gastvrouw Karin vertelt: “Eerst 
hadden we twee zaken, een met 
meubelen, brocante, cadeau-ar-
tikelen, decoratie en dergelijke, 
wat mijn man Frank oneerbie-
dig ‘prullaria’ noemt. Aan de 
overkant een winkel You&Me 
Fashion. Dat hebben we sa-
mengevoegd tot deze super sto-
re.” Het is de bedoeling dat het 
winkeltje op de hoek met het 
Ankeveensepad op termijn zal 
sluiten. Aan ruimte niet te kort. 
Op de plek waar ’s-Graveland, 
Kortenhoef en Ankeveen sa-
men komen ben je welkom in 
een reusachtige winkel met een 
vloeroppervlak van 700 m2. Je 
kijkt je ogen uit. Ruim, licht, 
frisse witte muren, grote ramen 
met uitzicht op de Vaart en de 
Klapbrug, robuuste steigers 
aan de waterkant, zeer uitnodi-
gend. Het allerbelangrijkste is 
natuurlijk het assortiment. Dat 

bestaat voor een groot deel uit 
Second Hand- kleding. “Ja, we 
kopen van particulieren kle-
ding die al gedragen is. Maar 
wij maken een bewuste keu-
ze voor het hogere segment. 
Klasse kleding, met bekende 
merken als Prada, Gucci, noem 
maar op. Kwaliteit, kleur en va-
riatie zijn voor ons belangrijk. 
Je ziet een tendens dat mensen 
weer mooie kleding voor spe-
ciale bijeenkomsten durven te 
kopen” vervolgt Karin. Ze geeft 
een opsomming: feestkleding, 
avondjurken en uitgaansmode. 
Ook voor de heren hangen er 
fraaie jacks en goed vorm ge-
geven parka’s. “Bij ons kun je 
terecht voor kleding die net iets 
anders is. Inderdaad wat duur-
dere merken, maar wel een der-
de van de originele prijs.” Karin 
wil absoluut niet opdringerig 
zijn, maar ze vindt het een uit-

You&Me Store voor mooie kleding + ‘prullaria’
’s- GRAVELAND – Frank en Karin van Rijn hebben hun sfeervolle 
pand bij de Klapbrug, aan het Noordereind te ‘s- Graveland geheel 
gerestyled. Het is sinds eind augustus You&Me Store. 

daging om de klanten met haar 
adviezen over een streep te 
trekken. “Soms is het even no-
dig om iemand te wijzen op iets 
wat gedurfder of kleurrijker is. 
Even uit die sleur halen.” 

Laagdrempelig
You&Me heeft veel vaste klan-
ten die op een laagdrempelige 
wijze welkom worden gehe-
ten. Er is een ronde tafel waar 
je gezellig kunt kouten met een 
kopje koffie of groene thee. 
“Wij moeten het hebben van 
de mond-op-mondreclame. 
Onze klanten vragen meestal 
pas aan het einde wat het kost. 
Ze kiezen vooral voor mooie 
spullen.” Maar Karin zet elke 
dag bepaalde aanbiedingen op 
Facebook. 
Naast joyeuze kleding kan de 
klant zich volledig instellen op 
een avondje uit, want ook pas-
sende oorbellen, tasje, schoe-
nen zijn te koop. Als je verder 
dwaalt door de voormalige dis-
tilleerderij van Verhoeven zie 

je stijlvolle banken, kasten en 
stoelen. Allemaal net even iets 
anders, of aparte lampen, de-
coratiematerialen en exotische 
stoffen. Het is genieten voor de 
liefhebber. Een samenballing 

Foto: Karin van Rijn, You&Me 
Store, fleurig en stijlvol

van Fashion, Furniture en De-
corations aan het Noordereind 
249.

In Gesprek met
burgemeester
WIJDEMEREN - Vanaf woensdagavond 19 september zendt 
GooiTV 24 uur per dag een week lang ‘In gesprek met’ uit. Na de 
heren Broertjes (Hilversum) en Ter Heegde (Gooise Meren) is deze 
week burgemeester Freek Ossel van Wijdemeren aan de beurt.

Het gesprek zal plaatsvinden 
op Trompenburgh, het buiten-
huis in ’s-Graveland waar ooit 
Cornelis Tromp woonde. Eind-
redacteur Herman Stuijver zal 
de burgemeester onder andere 
vragen stellen over de samen-
werking met diverse instanties 
die het snelvaren op de Loos-
drechtse plassen wilden bestrij-
den. Wat houdt het nieuw eve-
nementenbeleid in? Wat doet 

Foto: Misschien zal Cornelis Tromp himself zich ook even laten zien

Wijdemeren in de Alzheimer-
week? Wat zijn de highlights van 
het Meerjaren Veiligheidsplan? 
Uiteraard is de redacteur ook 
benieuwd of de heer Ossel een 
mening heeft over de toekomst 
van Veenstaete. En hoe staat het 
met de geheimhouding?
GooiTV kunt u zien op de kana-
len 41 en 45 van Ziggo en 1432 
(KPN). Zie: www.gooitv.nl

Wachttijd WMO wordt korter

De wettelijke termijn tussen 
een aanvraag voor een WMO- 
gesprek en het besluit of een 
bewoner wordt geholpen, is 8 
weken. De wachttijd was in veel 
gevallen opgelopen tot enkele 
maanden. 
Daarnaast bleek uit een cliënt-
tevredenheidsonderzoek dat 
men iets minder tevreden was 
over het contact met de WMO- 
afdeling. Weliswaar zijn de 
percentages over ‘ik wist waar 
ik moest zijn’, de snelheid, het 
serieus nemen en het begelei-
den naar een oplossing niet 
slecht (alles boven de 70%), 
maar lager dan de omliggen-
de gemeentes. Dat sluit niet 
aan bij de dienstverlening die 
Wijdemeren zijn inwoners wil 
bieden. De achterstanden in 
de afhandeling van de aanvra-
gen heeft meerdere oorzaken: 
Het aantal meldingen is in het 
eerste halfjaar van 2018 hoger 
dan het eerste halfjaar van 2017 
(487 tegenover 428). Onder de 
Wmo-consulenten is sprake 
geweest van langdurig ziekte-
verzuim en van het vertrek van 
ervaren medewerkers. De wet-
houder heeft geconcludeerd dat 
de bestaande formatie te klein 
is voor het aantal aanvragen. 
Dus is er een extra medewerker 
voor 0,67 fte. Per 1 januari 2019 

wordt die formatie structureel, 
als de gemeenteraad akkoord 
gaat. Gezien de vakantiepe-
riode en het inwerken van de 
nieuwe medewerker blijft de 
werkdruk desondanks de eerst-
komende maanden hoog. Me-
vrouw Van Rijn merkt op dat 
de cliënten over de kwaliteit 
van dienstverlening positiever 
oordelen dan elders in de regio. 
In Wijdemeren is slechts 3% 
ontevreden over de kwaliteit 
(regio 10%). Die goede scores 
gaan ook op voor vragen over 

de oplossingen en het zich kun-
nen redden. 
Als de WMO- afdeling weer 
naar behoren draait, wil ze 
met de medewerkers eens kij-
ken naar de werkprocessen. 
Die zouden wellicht effectiever 
kunnen. Zo vraagt ze zich bij-
voorbeeld af of het voor hoog-
bejaarden altijd noodzakelijk is 
om met een gesprek de voor-
ziening te verlengen.

WIJDEMEREN- Wethouder Rosalie van Rijn heeft een maatregel genomen om de wachttijd voor een 
gesprek met een WMO- consulent te verkorten. Door de aanstelling van een nieuwe medewerker 
voor 0,67 fte (drie dagen per week) per 1 juli jl. ziet ze een daling in de wachttijd.

Foto: Rosalie van Rijn ‘korter en effec-
tiever’ (foto: Douwe van Essen)

Door: Herman Stuijver
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Fris en fruitig!

Appelfleur 
Appeltaart met abrikozen

€ 7,95
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

OdisGym hoopt dat iedereen 
een heerlijke vakantie heeft 
gehad en weer zin heeft in het 
komend sportseizoen. Wat 
heeft OdisGym te bieden? De 
club heeft diverse turngroepen 
voor jongens en meisjes. Bij de 
meisjes hebben we zelfs een se-
lectiegroep. 

Springclub 
De springclub is voor jongens 
en meisjes vanaf 12 jaar. Bij de 
springclub wordt er gespron-
gen op de reuzetrampoline, air 
track, tumblingbaan en ande-
re toestellen. Een fantastische 
leuk en vooral nieuw sporton-
derdeel binnen OdisGym.

Rope skipping
Vind je touwtje springen leuk? 
Kom dan eens een keer Rope 

skippen. Je leert allerlei soor-
ten sprongen, zoals dubble 
dutch (met 2 springtouwen) of 
zelfs met 3 touwen te springen. 
Daarbij is het nog beregoed 
voor je conditie ook.

Keep Moving/Pilates
Op dinsdagavond en donder-
dagmorgen verzorgt OdisGym 
voor volwassenen lessen Keep 
Moving en Pilates. Daarbij 
wordt aan conditie, spierver-
sterking en balans gewerkt. 
Voor alle onderdelen geldt dat 
de eerste 2 lessen gratis zijn. 
Proberen is dus geheel vrijblij-
vend. Jullie zijn van harte wel-
kom bij de leukste sportclub 
van Wijdemeren.
Bezoek www.odisgym.nl voor meer 
informatie.

OdisGym gaat weer
sportief van start

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

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

Lezers schrijven

De Spotjes zijn het nieuwe seizoen begonnen met een groots indianenfeest ( foto: Ton Keizer).

De Kwakel

G. van Schaik stuurde een lange brief over de Kwakel. Hij / zij fietst al 68 jaar en heeft al het nodige meege-
maakt. 
Door het afsluiten van de Kwakel kan de onveiligheid van de Koninginneweg en Kerklaan toenemen. Recent 
zag Van Schaik nog hoe twee jonge meisjes in de berm werden gedrukt op de Koninginneweg. Of iemand te 
hard rijdt, is een persoonlijke ervaring. Een fietser of voetganger kan een bepaalde situatie verkeerd inschat-
ten, denken dat het te hard gaat. Waarom zou je geoorloofd gebruik van een bestaande weg sluipverkeer 
noemen, vraagt briefschrijver zich af. Dat er drie valpartijen waren kan niet door de smalle Kwakel komen, 
want een ‘verwoed’ fietser hoeft nog geen veilige fietser te zijn. Politiecontrole is niet effectief, tenzij er meer-
dere werkende camera’s worden geplaatst. De geldverslindende herinrichting is een misser. De wegbeheerder 
is niet realistisch, een plaatje op de weg schilderen helpt niet en de onderbroken witte wegstrepen aan de weg-
randen werken slechts averechts. De aansluiting op de Herenweg en Kerklaan/ Kortenhoefsedijk is onveilig 
door de zicht belemmerende begroeiing.
Als de klagers lef hebben, zouden ze moeten instemmen met een forse belastingverhoging teneinde de wegen 
te verbeteren. Er moeten echt goede oplossingen komen, ook van de politieke partijen, schrijft Van Schaik. Er 
is voldoende ruimte voor het aanleggen van een vrij fiets- en voetpad en bovendien moeten de aansluitingen 
met de andere wegen worden verlegd. ‘Dat het niet à la minute te realiseren is, begrijp ik heel goed’ schrijft de 
inzender. Begin met het herstellen van een doorgetrokken witte streep aan weerszijden, de oude situatie moet 
worden hersteld. Voorts vindt Van Schaik dat de verkeersonveiligheid wordt overdreven. Als je de normale 
verkeersregels hanteert, kun je de geparkeerde auto’s zonder gevaar met enige stuurvaardigheid passeren. 
Van Schaik heeft sterk de indruk dat de ‘nieuwe’ bewoners de onveiligheid mis/ gebruiken uit eigenbelang, 
omdat ze geen of minder autoverkeer wensen voor hun deur. 

G. van Schaik, Kortenhoef

LOOSDRECHT - Zondagmid-
dag 30 september staat het 
terras van Kasteel Sypesteyn 
in Nieuw Loosdrecht volledig 
in het teken van swingende 
bigbandmuziek. Vanaf 15.00 
uur kunt u genieten van heer-
lijke jazz, funk & latin muziek 
van deze inmiddels bekende 
Ankeveense bigband onder 
leiding van Bruce Skinner.

De ‘Big Bad Bruce Band’ van 
Muziekvereniging de Vriend-
schapskring in Ankeveen be-
staat inmiddels zo’n drie jaar 
en is in korte tijd uitgegroeid 
tot een bigband met een vol-
ledige bezetting. Die bestaat 
uit een uitgebreide blazers-
sectie (trompet, trombone, 
saxofoon) en een swingende 
ritmesectie (drums/percus-
sie, piano, gitaar en bas). Tij-
dens het concert op Sypesteyn 

wordt de ritmesectie boven-
dien aangevuld met gastspe-
ler Doy Salsbach op conga’s. 
En natuurlijk is ‘leading lady 
singer’ Yvonne Soff ook weer 
van de partij. Op het pro-
gramma staat een prachtige 
variatie aan bigband arrange-
menten, waarbij verschillende 
muziekstijlen langskomen. 
Van klassieke bigband swing 
en het ingetogen, in het Por-
tugees gezongen Latin num-
mer Corcovado, tot bekende 

funky nummers als Streetlife. 
Het concert start om 15.00 
uur. Het kasteel ligt aan de 
Nieuw Loosdrechtsedijk 150. 
De toegangsprijs bedraagt 
7 euro. Kinderen tot 12 jaar 
hebben gratis toegang. Meer 
achtergrondinformatie vindt 
u op www.vriendschapskring.
nl en op www.sypesteyn.nl

Foto: Artist impression van de Big 
Bad Bruce Band (Pia Sprong)

Big Bad Bruce Band op Kasteel Sypesteyn 
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OdisGym Pilates
Wegens groot succes start 
OdisGym met een tweede 
uur Pilates op donderdag-
morgen van 10.00 uur tot 
11.00 uur in Buro Sport in 
Kortenhoef. Pilates is een 
sport waarbij door middel 
van oefeningen de gehele 
balans van het lijf wordt ge-
traind. Interesse of nieuws-
gierig? Kom 2 lessen op 
proef sporten. Direct aan-
melden kan natuurlijk ook 
bij secretarisodisgym@
gmail.com. Zie: www.odis-
gym.nl.

Natuur

De Spiegelplas is een prachtig 
natuurgebied waar veel men-
sen komen recreëren en genie-
ten. Al deze mensen doen dit 
op hun eigen manier: wande-
lend, fietsend, zwemmend, te 
paard of met de hond. 
Om al deze vormen van re-
creatie vreedzaam samen te 
laten komen, zijn er regels no-
dig over wat er wel en niet is 
toegestaan. De regels voor de 
omgeving Spiegelplas blijven 

gewoon hetzelfde. Maar met de 
nieuwe borden hoopt Natuur-
monumenten meer duidelijk-
heid te bieden voor iedereen.

Houd rekening met elkaar
Helaas zijn alleen regels niet 
genoeg. In een gebied waar veel 
mensen komen met verschil-
lende recreatiewensen, is het 
ook belangrijk dat we rekening 
met elkaar houden.  Hou je 
hond vast als er een paard langs 

komt en fiets wat zachter als 
er kinderen naast het fietspad 
spelen. Zo kan iedereen op zijn 

eigen manier van deze mooie 
plas genieten.

Nieuwe bebording Spiegelplas
NEDERHORST DEN BERG - Natuurmonumenten gaat haar borden 
rond de Spiegelplas binnenkort vervangen voor nieuwe. Deze be-
bording geeft aan wat er wel en niet is toegestaan in dit gebied. 
Bijvoorbeeld waar je mag fietsen, waar je kan zwemmen en waar 
je hond los mag.

Om te kijken welke maatrege-
len mogelijk zijn in een jaren 
‘50 huis ging Christien Pen-
nings op bezoek bij Rob Koe-
dijker. Rob is energiecoach bij 
de Energiecoöperatie Wijde-
meren. 

“Ik adviseer soms zelfs om 
isolatie folies te plaatsen op de 
ramen waarmee de isolatie-
waarde verdubbelt. Een relatief 
goedkope oplossing. Ook zie ik 
veel lampen van 150 Watt die 
je eenvoudig kunt vervangen 
door LED lampen van 5 Watt. 
De aanschafprijs is hoger maar 
dat geld verdien je snel terug.” 
Zelf woont Rob samen met zijn 
vrouw in Nederhorst den Berg. 
Na de aankoop van zijn huis in 
2013 werd het verbouwd. Rob 
verving en isoleerde het dak, 
isoleerde de spouwmuren en 

de vloer, plaatste vloerverwar-
ming en HR++ glas. Ook zette 
hij een glazen pui op het zuid-
oosten waardoor in de winter 
bij zonnig weer verwarming 
nauwelijks nodig is. Verder 
plaatste Rob een warmtepomp 
in de woonkamer die zorgt 
voor verwarming in de winter 
en koeling in de zomer. Rob wil 
in de toekomst ook een zonne-
boiler en zonnepanelen zodat 
hij zelf zijn elektra opwekt. 
Op de vraag waarom Rob zo 
bezig is met energie antwoordt 
hij: “Ik wil dat mijn achter-
kleinkinderen ook een leefba-
re wereld hebben. We moeten 
stoppen met het verkwanselen 
van onze aarde anders komen 
extremen als deze warme en 
droge zomer vaker voor. Let 
wel, ik ben hoopvol over de 
toekomst. Ik zie hoe snel de 

techniek voortschrijdt. We 
kunnen steeds meer en goed-
koper energie halen uit de zon. 
En ik zie bewustwording bij de 
mensen om mij heen.”  

Wil je een gratis gesprek met 
een energiecoach? Meld je aan 
via http://energiecooperatie-
wijdemeren.nl

Hoe maak je een jaren ‘50 huis klimaatneutraal?

Nu de herfst in aantocht is en 
de grote tuinopruiming voor de 
deur staat is het wellicht handig 
om aandacht te besteden aan 
het opruimen van de, door de 
buxusmot, gedode struiken.
Veel mensen weten niet dat die 
struiken niet in de groene kliko 
mogen om verdere verspreiding 
te voorkomen. De dode buxus 
moet in een dichte vuilniszak in 
de grijze kliko worden afgevoerd.
De buxusmot (Cydalima per-
spectalis) is een soort uit de 
familie van de grasmotten. De 
eerste meldingen in Nederland 
dateren van 2007 maar waren 
toen nog zeer lokaal. Door het 
invasieve karakter van de soort 
is anno 2018 heel Europa be-
smet met deze mot. De vleugels 
van de buxusmot zijn wit met 

een donkere rand en hebben 
een spanwijdte van ongeveer 4 
cm. De motten leven ongeveer 

acht dagen en kunnen per mot 
tot vijfhonderd eitjes leggen. De 
mot is actief van mei tot septem-

ber en verplaatst zich per seizoen 
5-10 km. Tussen mei en septem-
ber kunnen tot drie generaties 
voorkomen.
De rupsen van de buxusmot zijn 
goed te bestrijden, zowel che-
misch als biologisch. Voor wie 
het ervoor over heeft, geeft elke 
gevangen en gedode rups de 
zekerheid dat die zich niet meer 
kan voortplanten. Biologischer 
kan het niet. Niet levend in de 
vuilnisbak gooien, want dan 
klimmen ze er weer uit. In tuinen 
verdienen biologische middelen 
de voorkeur.

Dode buxus in de grijze bak

Grote Clubactie in Wijde-
meren
Vanaf 15 september gaan er 
weer 225.000 enthousiaste 
clubleden op pad om loten 
van de Grote Clubactie te 
verkopen. Ook Wijdemeerse 
verenigingen doen mee om 
hun clubkas een financiële 
injectie te geven. Maar liefst 
80% van de opbrengst van 
de loten gaat direct naar de 
verenigingen.  
Lotenkopers maken kans op 
één van de 32.000 prijzen uit 
de Grote Clubactie loterij. 
Deelnemers:
SV Loosdrecht; SV ’s-Grave-
land; ASV ’65 (handbal en 
voetbal); gymnastiekvereni-
ging NILO; Gooise Wieler-
club De Adelaar; Gymnas-
tiekvereniging ODIS; VV 
Nederhorst; SV ODIS; judo-
club Nederhorst
Zangkoor ‘t KOOR!; tennis-
ver. De Rading; muziekver. 
BMOL. 

Collecteweek Nierstich-
ting 16 t/m 22 september
Deze week lopen onze ge-
weldige collectanten weer 
door Kortenhoef om bij u 
aan de deur te vragen om 
een donatie. Waarom do-
neren? Dialyse houdt nier-
patiënten in leven, maar is 
loodzwaar. Daarom zet de 
Nierstichting alles op alles 
voor de draagbare kunstnier. 
Elke bijdrage van u helpt om 
nierpatiënten hun vrijheid 
terug te geven. Mogen wij 
ook dit keer op uw bijdrage 
rekenen?
Dank alvast, namens de 
Nierstichting

WEEKBLAD
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EHBO bedankt

De familie Kempers bedankt 
de EHBO die kordaat en kun-
dig optrad toen hun vader 
Hans Kempers onwel werd 
tijdens de Ouderentocht 
Kortenhoef. De ambulance 
bracht Hans met hartklach-
ten naar het AMC te Amster-
dam. Na een dotterbehan-
deling knapte hij stukje bij 
beetje weer op, maar voelde 
hij zich wel schuldig omdat 
hij de Ouderentocht had ver-
stoord. De familie is vooral 
blij dat er mensen in de buurt 
waren die wisten hoe te han-
delen. Dus EHBO’ers, enorm 
bedankt!

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Adverteren: weekbladwijdemeren.nl

NEDERHORST DEN BERG – Het 
was druk, mooi weer en de die-
ren hadden er ook zin in. Het 
was jongstleden zondag Open 
Dag op manege Laanhoeve 
aan de Meerlaan 20. Het 45-ja-
rig bestaan werd gevierd. Veel 
jonge kinderen kwamen kijken 
naar de verschillende paar-
denevenementen die waren 
georganiseerd. Een heleboel 
maakten ook gebruik van de 
mogelijkheid om even op een 
vierbenige mensenvriend te 
rijden.

Priscilla Brouwer had het druk 
gehad. Er waren meer bezoe-
kers gekomen dan verwacht. 
Een half uur voor aanvang 
stond er al een rij. “Met daarbij 
ook veel onbekende gezichten”, 
zei ze. Priscilla heeft dan ook 
een flinke lijst met allemaal 
nieuwe aanmeldingen voor les-
sen. Zitten ze al vol? “Nee hoor, 
er kunnen er altijd bij. We rege-
len het gewoon!” Ze gaf aan dat 
geïnteresseerde lezers zich nog 
kunnen melden: www.manege-
laanhoeve.nl.
“Het idee om een open dag te 
organiseren kwam eigenlijk 
omdat zoveel mensen die hier 
rijden iets te hebben laten zien: 
springen, dressuur, horseboar-

ding.” Dat laatste is een relatief 
nieuw fenomeen waarbij ie-
mand op een board op wieltjes 
achter een ruiter te paard aan 
sjeest. Op het hoogste niveau 
gaat dat zelfs richting de 45 ki-
lometer per uur.
Onderdelen
Door de dag heen lieten leden 
en oud- leden hun kunsten 
zien. Aan de andere kant raak-
ten nieuwe enthousiastelingen 
– veelal de kleineren onder 
ons – in de ban van de mooie 
dieren door er voor het eerst 
op te mogen klimmen. Dat 
was nog niet alles. Op het ter-
rein stond een grote kraam met 
allemaal paardrijspullen en 
ernaast zag je een lange rij kin-
deren wachten om geschminkt 
te worden. Even verderop was 
een luchtkasteel springkussen 
dat ook zeer in trek was. Over 

het terrein schalde met enige 
regelmaat de aankondiging van 
een volgend onderdeel zodat 
niemand wat hoefde te missen. 
Er hing een vrolijke sfeer.
Nieuw jasje
De manege is bezig met een 
grootscheepse opknapbeurt. 
De afgelopen periode heeft 
men aan de kantine gewerkt. 
Buiten is er een zogeheten lon-
geerplek gerealiseerd. Dat is 
een plek waar paarden mak-
kelijk rondjes kunnen draaien. 
Door deze extra plek hoeven ze 
dat niet in de grote bak te doen 
hetgeen weer meer mogelijk-
heden en ruimte biedt. Tot slot 
heeft de website nog een up-
grade gekregen. De komende 
tijd gaan ze verder met het op 
deze manier verbeteren van de 
manege.

Sport

FinnComfort

zachte landing

FINNAMMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de 
hiel niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie 
van het geleng krijgt u een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen u 
dwingen om rechterop te 
staan.

Een gratis kop koffie of thee bij 
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

De Finnamic modellen hebben een 

speciaal gevormde zool waardoor 

iedere stap minder energie kost.

Een gratis kop koffie of thee bij 
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

8,9
600 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

VOET-
KLACHTEN?

BEZOEK ONS!

ontspannen stabiliteit

DO t/m ZO open vanaf 15 uur

WWW.HET-BOOTHUYS.NL | 0294-240033

DAMMERWEG 84 | 1394GR NEDERHORST DEN BERG

Bistro Het Boothuys

ONBEPERKT 
GAMBA’S 

ONBEPERKT 
SPARE RIBS

Open dag manege Laanhoeve

Open Huis Gezondheidscentrum Kerkelanden

HILVERSUM - Het Gezondheids-
centrum Kerkelanden is geves-
tigd in de wijk Kerkelanden 
in zuidwest Hilversum en be-
staat sinds 1987. Hier werken 
meerdere (para-)medische dis-
ciplines samen, te weten huis-
artsen, apotheek, tandarts, 
mondhygiëniste, fysiotherapie, 
chiropractie, psychologische 
begeleiding, logopedist, di-
etist, gewichtsbeheersing en 
schoonheidsspecialist.
Recent is het Gezondheidscen-
trum gerenoveerd en hebben 
de disciplines met elkaar de 
weg naar de toekomst gepla-
veid. De diversiteit in speci-

alismen maakt het mogelijk 
binnen het gezondheidscen-
trum van meerdere expertises 
gebruik te kunnen maken.
Om dit meer tot de verbeel-
ding te laten spreken is het 
Open Huis geïnitieerd door de 
Chiropractie, Fysiotherapie en 
het Tandheelkundig Centrum. 
Ze willen u graag kennis laten 
maken met de verschillende 
mogelijkheden en staan dan 
ook deze dag met raad en daad 
klaar, om uw vragen te beant-
woorden! Natuurlijk kunt u 
ook zelf op onderzoek uit gaan 
en onder het genot van een kop 
koffie de mogelijkheden in Ge-

zondheidscentrum Kerkelan-
den verkennen.
Neem vooral ook een familie-
lid en/of vriend(in) mee en ga 
samen een kijkje in de keuken 
nemen van de Chiropractie, 
Fysiotherapie en het Tandheel-
kundig Centrum, tijdens het 
Open Huis op 22 september a.s. 
van 11.00 uur – 16.00 uur. U 
kunt aan de Kerkelandenlaan 3 
te Hilversum. Gratis parkeren.
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Veiligheid Door: Herman Stuijver

Campagne apploos fietsen bij SV ’s-Graveland
’s- GRAVELAND- Voor een vol-
le kantine van 10 tot 12-jarige 
meisjes, jongens en ouders 
vertelde Michael Kulkens het 
indrukwekkende verhaal van 
de dood van zijn zoon, Tommy- 
Boy. Een ongeval dat leidde tot 
een landelijke campagne om 
het apploos fietsen te promo-
ten.

Michael was terug op bekend 
terrein, hij was een stijlvolle 
keeper voor de blauwwitten en 
later actief als trainer en leider. 
Ook Tommy- Boy voetbalde bij 
SV ’s-Graveland. Toen hij op 22 
augustus 2015 bij de oversteek 
op de Franse Kampweg werd 
aangereden, had hij veel andere 
hobby’s. Naast atletiek, gooche-
len en uitvinden ook muziek. 
Op het fatale moment luisterde 
de 13-jarige op zijn mobiel naar 
het nummer Butterfly van dj 
Tiësto. Ademloos hoorden de 
jonge voetballers naar het ge-
detailleerde verslag van die dag 
aan, ondersteund door foto’s 
van Tommy-Boy. Velen kenden 
het verhaal, maar de emoties 
blijven aanwezig. Vooral toen 
Michael vertelde dat drie poli-
tieagenten bij zijn vrouw thuis 
aanbelden met de mededeling 
dat hij was vervoerd naar het 
ziekenhuis waar hij uren la-

ten zou overlijden, is een mo-
ment dat eeuwig blijft hangen. 
Michael wil met zijn verhaal 
voorkomen dat meer ouders 
dat ‘aanbelmoment’ zullen 
meemaken. Jaarlijks belandden 
1450 kinderen na een ongeluk 
in het ziekenhuis, van wie 350 
als gevolg van hun smartphone. 
Elke dag één. Michael Kulkens 
richtte de stichting TButter-
fly op om onder andere veel 
voorlichting te geven over het 
apploos fietsen. Hij bereikte al 
30.000 jongeren. De twee avon-
den in de voetbalkantine (ook 
op dinsdag voor 13- tot 16-ja-
rigen) waren zijn eerste op een 
sportclub. 
Hij introduceerde ook de leus 
‘Smombie’ wat staat voor een 
zombie met een smartphone. 
Hij kreeg zelfs de kantine zo-
ver dat ze hard ‘Smombie’ mee 
schreeuwden. De campagne is 
een kwestie van een mentali-
teitsverandering. Je moet dat 
oproepje, piepje of beeldje op je 
mobiel kunnen weerstaan. Al 
is het maar een paar seconden, 
die kunnen al fataal zijn. Het is 
‘the fear of missing out’.  Ou-
ders moeten het goede voor-
beeld geven, bijvoorbeeld door 
dat ding ook niet aan te raken 
tijdens het rijden of door geen 
onnodige berichtjes naar hun 

kids te zenden. 
In 2019 komt er een wet die 
fietsen met een mobiel in de 
hand verbiedt. Dan moeten er 
veel bekeuringen worden uit-
gedeeld om de boodschap dui-
delijk te maken. Maar dan nog 
blijft het een zaak van de lange 
adem. Michael kon bekend 

maken dat er in samenwerking 
met het ministerie en diverse 
landelijke instanties een cam-
pagne van 10 jaar komt om de 
smombies in te peperen dat het 
fout verkeersgedrag is. Aan het 
einde van de presentatie deel-
de hij contracten uit waarbij 
ouders en kinderen elkaar be-

loven geen smartphone in het 
verkeer te gebruiken, met een 
tegenprestatie als iemand de 
afspraak schendt. 
Het waren twee buitengewoon 
emotionele en zinvolle avon-
den.

Meer info: www.tbutterfly.nl 

In 1929 opende een openba-
re school bij de Machineweg. 
De toenmalige directeur was 
geen succes, daarom werd een 
man uit Kampen gehaald, Me-
neer Kremer. Hij bleek wél een 
groot succes en de Horster-
meerders waren dol op hem. 
Steeds meer mensen uit om-
streken kwamen te wonen in 
Nederhorst den Berg. Door de 
groei was het noodzakelijk om 
nog een school te openen. Toen 
werd de school op de Reiger-
laan gebouwd en geopend op 
29 augustus 1968. Om meneer 
Kremer te eren voor zijn goede 
werk, werd deze school ver-
noemd naar hem, de Meester 
Kremerschool. Meneer Kre-
mer dankte dit aan zijn ma-
nier van onderwijs geven. Hij 

was iemand die zei: “Ga maar 
naar buiten en zoek plantjes.” 
Creatief leren was voor Mees-
ter Kremer belangrijk. Veel 
scholen hadden vroeger muren 
en alleen bovenin wat kleine 
raampjes, zodat kinderen ge-
concentreerd bleven en niet 
afgeleid werden. Meester Kre-
mer had een andere denkwijze 
en wilde dat kinderen juist naar 
buiten konden kijken. Zo heeft 
hij ervoor gezorgd dat er grote 
ramen kwamen in de Mr. Kre-
merschool. 
Visie 
Sonja Goote is sinds dit jaar de 
locatieleider van de Mr. Kre-
merschool. Trots vertelt zij over 
de visie van de school. “Bij ons 
staat het kind centraal en daar 
bieden we onze zorg omheen. 

Uitnodigingen Mr. Kremerschool voor reünie
Door: Nikwi Hoogland

NEDERHORST DEN BERG – 50 jaar Meester Kremer en daarom 
staat er een grote reünie gepland op zaterdag 13 oktober tussen 
15:00 en 18:00. Iedere oud-leerling, ouder van oud-leerling en 
oud-collega van de Mr. Kremerschool is van harte welkom. Aan-
melden kan door te mailen naar:  info@meesterkremerschool.
nl. Mail je naam en welke jaren je op de Mr. Kremerschool hebt 
gezeten. Eventueel kun je doorgeven naar welke muziek je toen 
luisterde. Dit ter inspiratie voor een nostalgische muzieklijst.  

Alle kinderen zijn welkom. Of 
kinderen nou meer aankunnen 
of minder, wij helpen hen hoe 
dan ook. De Meester Kremer 
biedt iedereen een kans. Kin-
deren die snel leren, bieden wij 
wat meer uitdaging. Kinderen 
die wat minder snel leren, bie-
den wij extra hulp.” Een speci-
aal voorbeeld is een Syrische 
jongen, “hij liep achter op taal. 
Toen hij in Nederland kwamen, 
wist hij nog niks van de Ne-
derlandse taal. Bij de Dubbel-
dekker in Hilversum hebben 
zij hem de basis geleerd van 
de taal. Daarna is hij naar ons 

gekomen in groep 5 en heeft 
hij heel veel extra hulp gehad 
met de Nederlandse taal. Het 
is een slimme jongen, maar de 
taalachterstand zat hem dwars. 
Dit hebben wij geprobeerd te 
tackelen met heel veel oefenen 
en nu zit hij in groep 7.” 
Reünie 
De reünie staat in het teken van 
vriendschap, hetzelfde thema 
als dat van de Boekenweek. 
Een middag vol herkenning, 
gezelligheid en nostalgie. Praat 
met andere oud-leerlingen over 
herinneringen: goede, gekke 
en soms ook verdrietige. Voor 

de mensen die dat willen, is er 
bijvoorbeeld een mogelijkheid 
om een kijkje te nemen bij de 
gedenkboom voor juf Sandra. 
De gedenkboom is een vijf-
vingerig bladboom, die spe-
ciaal gekozen is als symbool 
voor familie. Juf Sandra kwam 
om bij de MH17-ramp. Naast 
deze tragische gebeurtenis zijn 
er ook een heleboel mooie 
herinneringen. Zo was er een 
Italiëweek en kon er zelf pasta 
gemaakt worden. Kom dus ge-
zellig langs en praat met elkaar 
onder het genot van hapjes en 
drankjes. 
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Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF – Zaterdag 8 sep-
tember was ’t weer genieten 
tijdens het Wijdegatconcert 
waar dit keer het Patrick John 
Mackaaij PopJazz Trio op het 
podium stond.

“Zo swingend hebben we ’t nog 
nooit gehad!” riep een enthousi-
aste bezoeker na afloop van het 
concert. Een kernachtige con-
clusie die helemaal klopte, maar 
die niet alleen de verdienste was 
van de artiesten. Want direct bij 
de eerste klanken viel namelijk 
al op dat het geluid veel beter 
versterkt was dan voorgaande 
jaren. De muziek bereikte het 
hele publiek en was nu ook bij de 
achterste bootjes goed te horen.

& Friends
Vanaf een fraaie Friese Tjalk 
uit 1895 – beschikbaar gesteld 
door familie Yntema – klonk 
de muziek van het Patrick John 
Mackaaij PopJazz Trio over het 
water. Een lekker toegankelijk 
repertoire, met veel variatie. 
Zo begon het programma met 
rustige jazz- en soulmuziek, 
met nummers van Gregory 
Porter en ‘Get Here’ van Ole-
ta Adams. Later volgden meer 
dynamische popsongs als ‘Fire’ 
van de Pointer Sisters en ‘Vale-
rie’ van Amy Winehouse. Het 
trio vormde met gitaar, piano 
en slagwerk een solide basis 
en had daarnaast ook ‘Friends’ 
uitgenodigd. Een mooie aan-
vulling was de altsaxofonist met 
sterke solopartijen en ook de 

Kortenhoefse zangeres Wanda 
Oerlemans gaf het concert wat 
extra power mee. De zang was 
niet altijd even zuiver, maar de 
bekende songs sloegen aan bij 
de luisteraars. Die eerst nog wat 
voorzichtig waren, en zachtjes 
meezongen of neurieden, maar 
later klonk het voluit en waagde 
men zelfs een dansje op het dek. 

Verrassingen
In de pauze gaven David, 
Willem en Jos op trompet, 
trombone en bas een klein 
verrassingsoptreden. Een lip-
dupachtig intermezzo vanuit 
hun roeibootjes en de kope-
ren klanken pasten prachtig in 
het decor. De ‘toeters’ waren 
een bonusact volgens Maarten 
Steinkamp, die geheel op eigen 

wijze de presentatie van het 
Wijdegatconcert verzorgde. Hij 
bedankte gemeente Wijdeme-
ren, Natuurmonumenten en 
provincie Noord-Holland voor 
hun medewerking en stichting 
BLOK en ’t Aquacertfonds voor 
de financiële bijdrage. Daarna 
spoorde hij ook de bezoekers 
aan om een donatie te doen in 
de boei die van boot tot boot 
ging. Als culinaire surprise 
kreeg iedereen ook nog een vers 
bereid soepje en een stukje qui-
che van chef-kok Rogier Sluij-
ter. Zo kon men dus heerlijk 
genieten van een hapje en een 
drankje, van de muziek en de 
mooi omgeving. Dobberend op 
het water van de Kortenhoefse 
Plassen waar het zonnetje zelfs 
voorzichtig doorbrak.

Swingend Wijdegatconcert

De galerie neemt tevens deel 
aan de nieuwe internationale 
kunstbeurs FINE! Dit kunst-an-
tiek evenement vindt plaats van 
woensdag 26 t/m zondag 30 sep-
tember 2018 in Kasteel Groene-
veld in Baarn. Hier zal een deel 

van de nieuwe collectie getoond 
worden van zijden tapijten, 
schilderijen, glas en bronzen 
beelden van Jaap Hartman-NL, 
Fredy Wubben-NL, Marianne 
Benko-HU, Mari Mészáros-HU, 
Sabine Lintzen-DE, Birgit Hut-

Nieuwe expositie bij Gallery McSorley
‘s- GRAVELAND - Gallery McSorley houdt een nieuwe expositie in 
de ’s-Gravelandse galerie met een receptie op zondag 7 oktober 
van 12-18 uur. Gedurende de receptie wordt u in de gelegenheid 
gesteld de diverse kunstenaars te ontmoeten en van gedachten te 
wisselen over de kunstwerken.  Onder het genot van een drankje 
kunt u genieten van de mooie klanken van jazz standards door pi-
anist Jos Buitink. 

temann-Holz-DE. Meer infor-
matie: http://www.fineartanti-
quesfair.nl/  
Begin november staat Gallery 
McSorley op de 13e editie van 
The Amsterdam Affordable Art 
Fair, stand C1. Hier tonen wij 
moderne schilderijen van de 
hand van Tay Dall (Zuid-Afri-
ka) en Jan van Lokhorst (NL).  
De Affordable Art Fair is een 
beurs voor moderne kunst, van 
31 oktober - 4 november in de 
Kromhouthal,1021 KP Amster-
dam.  https://affordableartfair.

com/fairs/amsterdam  http://bit.
ly/2OwkC0n
Toegangskaarten voor beide 
kunstbeurzen zijn beschik-
baar door contact met ons op 
te nemen. Gallery McSorley, 
Zuidereinde 124 -1243 KL  
‘s-Graveland NH. Open: zater-
dag - zondag 12-18 uur en op 
afspraak Tel. +31 06-13786779; 
fineart@gallerymcsorley.com    
www.gallerymcsorley.com  

foto:  Jaap Hartman, Kingfisher, 
brons, 145 x 18 x 10 cm

De duo Van Ree en Van der 
Lee, Margo en Arda, praat-
te het programma aan elkaar, 
want de vertrekkend directeur 
verdiende uiteraard een ‘bon-
te avond’ met theater. De toe-
schouwers slaakten een zucht 
van verlichting toen het klas-
sieke ABC stopte bij de -H- van 
Hou nu maar op! Ron Wehrens 
verraste de zaal met een fraaie 
melodie op een zingende zaag. 
Anders dan anders. Folksinger- 
songwriter Martine zong poë-
tisch ‘Ankeveen, elke morgen 
groet je mij/ het is zo fijn hier 
te zijn’, op de toepasselijke wijze 
van ‘You’ve got a Friend’. Pen-
ningmeester Marinus Spille-

naar Bilgen vatte het geplande 
vertrek van René de Rooij nog 
eens samen. “Het was eerst pijn 
in de buik”, doch gelukkig bleek 
dat een maand maart zonder 
R ook naar behoren draaide. 
Even later schalde ‘Laat Me’ 
door de zaal, het zou die avond 
een muzikale route worden die 
verwees naar ’s mans persoon-
lijkheid. Bij het lied van de pro-
grammeringscommissie, Mia, 
Karin, Dorothea en Henk, viel 
letterlijk het doek voor René. 
Het tweede instrument van 
Ron Wehrens was nog bijzon-
derder, een Theremin, een elek-
tronisch muziekinstrument dat 
bespeeld wordt door de afstand 

Vrolijk afscheid René de Rooij
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN- René de Rooij kwam, zag en overwon. In een volle Dillewijn namen velen afscheid van 
de man die vanaf het prille begin het theaterprogramma vier jaar lang mede op touw zette. Het werd 
een gedenkwaardige avond.

Foto: (links) René binnengehaald met de Vermeulen- tractor, naast vz. 
Peter van Bennekom (foto: Ruud Franken, P51design)

tussen de handen en twee an-
tennes te variëren. Ron raakte 
het instrument niet aan. Gek 
genoeg best emotioneel, hoe-
wel je het ook kunt opvatten als 
veredeld kattengejank. 
Vervolgens werd René vergast 
op muziek waar hij verzot op is. 
Ex- Ankevener Angelo van den 
Burg is een percussionist met 
internationale faam. Hij speel-
de vier stukken op de hang-
drum en de Guinese balafon, 
ondersteund door pianist Jos 
Buitink. Ook hier weer een mu-
zikale richtwijzer: ‘It’s all about 
balance. Dat gold ook voor de 
jazzpianist Michiel Borstlap 
die virtuoos improviseerde 
op de 88 zwart-witte toetsen. 
Tussendoor was er een grappig 
filmpje dat ‘Zomaar een dag’ 
uit het leven van de hoofd-
persoon liet zien, als honden-
uitlater, biljarter, tennisser en 
broodje-bal-liefhebber. Ivo van 
Ingen en Godewijn Aldershoff 
zetten een geloofwaardige De 
Rooij neer. Die overdonderd 
was door de aandacht en de 
vriendschap en die afsloot met 
een filosofische gedachte over 
tijd. Of dat boek er ooit komt, 
moeten we afwachten.
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Theater

KORTENHOEF- Hoe klinkt tijd? 
Het huisje is klein, maar Meneer 
Tobias woont er tevreden en 
gelukkig in zijn eentje. Tot op 
een doordeweekse donderdag, 
’s morgens om tien uur precies, 
de bel gaat. Meneer Tobias gaat 
kijken en dat zet zijn wereld op 
z’n kop. Klokken draaien door, 
er danst een jas de kamer rond, 
en de ruimte wordt gevuld met 
wonderlijke klanken… 

Op zaterdagmiddag 29 septem-
ber precies om 16:00 uur opent 
het nieuwe seizoen van Kunst 
aan de Dijk Kortenhoef met 
het familieconcert voor jong en 
oud vanaf 4 jaar: Meneer Tobi-
as en het Zwarte Monster is een 

grappig en poëtisch beeldend 
avontuur vol pianomuziek van 
meesters als Felix Mendelssohn, 
Dmitri Kabalevski en Johannes 
Brahms.
Meneer Tobias heet voluit To-
bias Borsboom. In 2015 won 
hij de Dutch Classical Talent 
Award en tevens de gelijknami-
ge Publieksprijs met violist Piotr 
Jasiurkowski. Tobias Borsboom 
wordt bijgestaan door slag-
werker Vitaly Medvedev. Hij is 
tevens performer en medeo-
prichter van SonoLab Duo. De 
regie is in handen van Dagmar 
Slagmolen die in het kader van 
het coachingsproject van Dutch 
Classical Talent met Tobias 
Borsboom samenwerkte. 

Kaartverkoop
Het concert vindt plaats in Het 
Oude Kerkje aan de Korten-
hoefsedijk 168 in Kortenhoef. 
De voorstelling duurt een uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.kunstaandedijk.nl of via 
de vaste voorverkoopadres-
sen: Wijnkoperij en Slijterij De 
Meenthof in Kortenhoef en Li-
bris Boekhandel Voorhoeve in 
Hilversum. Entree kinderen: € 
5; volwassenen: € 10; Donateurs 
van Kunst aan de Dijk Korten-
hoef: € 6. Het Oude Kerkje is 
open vanaf 15:45 uur. Er is vrije 
zitplaatskeuze. Een drankje en 
iets lekkers is bij de prijs inbe-
grepen.

Meneer Tobias en het zwarte monster

Ritme van de stilte

De Wijdemeerse auteursschijn-
werper staat vandaag op: Jan 
Kees van de Werk. De weg 
naar zijn huis wordt versperd 
door tuin. Bramen. Hortensia. 
Springbalsemienen. “Die her-
inneren me aan mijn vader, hij 
gaf me balsemienzaadjes. Later, 
toen ik dit huis had, strooide ik 
die zaadjes in de tuin, want ik 
word blij van springbalsemie-
nen”.

Schrijven
De lijst van zijn oeuvre is ein-
deloos: Afrikaanse bloemlezin-
gen, vertalingen, journalistieke 
artikelen, radio- en tv-pro-
gramma’s. Documentaires.  
Poëziebundels. Reisboeken. 
“Zodra ik gestructureerd kon 
schrijven, schreef ik. Om wat ik 

zag of ervaarde, te benoemen. 
Zodra je iets benoemt, is het er. 
Kijk maar naar de bijbel: in het 
begin was het Woord….nee, 
helemaal niet. In het begin was 
er de stilte. En toen werd die 
stilte benoemd en toen was het 
er pas. Snap je?”
Jan Kees dwingt de luisteraar 
tot volledige concentratie. Hij 
waaiert zijn woorden naar je 
toe, en als je niet oplet, ver-
waaien ze. “Ik schrijf vanuit 
het ritme van de stilte. Maar 
het benoemen geeft me ook 
een gevoel van heimwee. Geen 
verdrietig heimwee. Als je 
iets benoemt, is het er en dat 
geeft ook troost en houvast. Je 
kent die uitspraak toch, Carpe 
Diem? Pluk de dag. Dat wil ik. 
Ik pluk de dag voordat de dag 

Door: Karin van Hoorn
‘s – GRAVELAND- Opaparazzi. Zo roept kleinzoon hem: 
“Opaparáááázziiiiii”. Jan Kees van de Werk zou altijd jong willen 
zijn. “In elk geval niet oud. Wel opa, maar niet ópa. Snap je?”. Daar 
is wat op gevonden.  “Ik loop vaak door de Siertuin op Gooilust, 
met een fototoestel op mijn buik. Dan sluip ik door de bosjes, net 
als paparazzi. Niet op zoek naar BN’ers, maar naar bloemen en 
vlinders. Dus:  Opaparazzi!” 

míj plukt. En heimwee, ik kan 
al heimwee naar érgens heb-
ben, terwijl ik daar nog ben. Ik 
herkauw ook, dan beleef ik het 
opnieuw.”  
“Zou ik zonder schrijven niet 
bestaan? Dat gaat wel ver, 
maar…….Ik verzamel woor-
den. Als ik loop, kijk ik altijd 
om me heen. Zie alles. Vind 
van alles. Kleine steentjes. 
Mooie veertjes. Die raap ik op. 
Plak ze in een boekje. Zo raap 
ik ook woorden. Die schrijf ik 
in datzelfde boekje. Kijk.”
Op tafel liggen wat boekjes. 
Dikke boekjes, volgeplakt met 
veertjes, blaadjes, takjes, teke-
ningetjes, woorden. “Ik word 
onrustig als ik geen pen en 
papier bij me heb. Stel je voor 
als je iets wilt opschrijven en je 
hebt niks bij je. Verschrikke-
lijk!”

Afrika
“Wat ik vroeger wilde worden? 
Dat weet ik nóg niet!  Maar le-
zen zat er altijd al in. Boeken, 
we waren altijd omringd door 
boeken. Mijn ouders lazen 
graag. Na de HBS-A heb ik 
de opleiding uitgeverij/boek-
handel gedaan. Een uitgeverij 
is immers de baarmoeder van 
het boek. Ik wilde altijd weg. 
Reizen. Heb gevaren. Van alles 
gedaan. Spannende avonturen 
meegemaakt. Afrika! Jarenlang 
in Togo gewoond. Uitgeverij 
opgezet. Nu ik erover praat, 
word ik weer emotioneel. Het 
was een fantastische tijd. Mijn 
jongste dochter is er geboren. 
Ik wil terug. Ik wil echt terug!”
“Afrikaanse literatuur was hier 
in Nederland een terra incog-
nita. Er moest een Afrikaanse 
bibliotheek komen. Was mijn 
overtuiging.  Bij uitgeverij In 
de Knipscheer in Haarlem re-
digeerde ik een zestig-tal Afri-

kaanse romans in Nederlandse 
vertaling.” 
Hij is opeens in Afrika. Het is 
alsof hij opnieuw documentai-
res maakt over Senegal en Mali, 
over de troubadour-zangeres 
Amy, die actuele liederen af-
wisselde met verhalen . “Beide 
documentaires zijn getoond 
op de IDFA”. Hij vertelt over 
de Afrikaanse literaire avontu-
ren, maar vooral over de poë-
zie-karavaan die hij samen met 
de Zuid-Afrikaanse schrijver 
Breyten Breytenbach, geor-
ganiseerd heeft.  “Afrikaanse 
dichters kwamen overal van-
daan, we reisden van Dakar 
naar Timboektoe, per trein, 
in een jeep, over de rivieren. 
De mensen stroomden toe, op 
ezels, op kamelen.  Fantástisch. 
Gewéldig. Elk poëziefestival 
hier in Nederland valt in het 
niet bij dát festival.”

Toekomst
Hij verlangt naar Afrika, maar 
is hier, in ’s -Graveland ook 
supergelukkig. “Ik heb Afrika 
geparkeerd en iets anders ont-
dekt: de Haiku. Vond in een an-
tiquariaat een Engelse vertaling 
van de reizen van Basho, een 
Japanse haiku-dichter uit de 
zeventiende eeuw!  Prachtige 
poëzievorm. Proza en Poëzie 
lopen in elkaar over. Strak sche-
ma. Drie regels. Zeventien let-
tergrepen. Vijf, zeven, vijf. De 
Haiku, oh, jongen, die dwingt 
je om tot de kern te komen.”

Onbekend het pad
Dwalend waar de wind mij waait
Langs allerwegen

We wachten ongeduldig de eer-
ste haikubundel van Jan Kees 
van de Werk af.

Nieuws van Club 4711
Uitslag + stand zomertoer-
nooi biljarten
Maandag 10 sept.: J. van Greuni-
gen – M. Zieleman 0-2, M. Verlaan 
– Mw. T. Bos 2-0, B. Worp – W. 
Clements 2-0
Stand aan kop: B. Worp 10-24, W. 
Clements 10-23, M. Zieleman 10-
23
Zaterdag 15 sept.: M. v.d. Velden 
(17 pt.), M. Zieleman (12 pt.), M. 
Verlaan (11 pt.), W. Clements (10 
pt.), Mw. T. Bos (5 pt.), J. van Greu-
ningen (5 pt.), K. Jacobs (3 pt.)
Stand aan kop: M. v.d. Velden 5-56 
(kampioen), M. Zieleman 5-41, M. 
Verlaan 5-39
Uitslag onderlinge competitie BV 
Overmeer
M. Verlaan – M. v.d. Velden 0-2, W. 
Lam – J. Kloosterman 3-0, H. Sta-
lenhoef – T. Otten 2-0
Programma
Donderdag 20 sept. 19.30 uur: on-
derlinge competitie BV Overmeer, 
zaterdag 22 sept. 16.00 uur: 1e ron-
de herfsttoernooi biljarten.
Openingstijden bar
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 
20.30 uur (ook voor niet-leden).
Contactgegevens
Adres: Overmeerseweg 5a 
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06-20408058

Parkinson Café Laren 
Donderdag 20 september 
zal het programma in het 
teken staan van ‘Visuele 
stoornissen bij de ziekte van 
Parkinson’. Medewerker Inge 
Bouwman van Koninklijke 
Visio, een expertisecentrum 
voor slechtziende en blinde 
mensen, zal ons hierover ver-
tellen. Toegang: gratis; zaal 
open om 14.00 uur. 
Amaris Theodotion, Werk-
droger 1, 1251CM Laren 
(Ridderzaal). www.parkin-
soncafelaren.nl
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Muziek

Concert Buitenklanken in Veltschuur

Door: Herman Stuijver

‘s- GRAVELAND- Zaterdag 29 
september organiseert Natuur-
monumenten het concert Bui-
tenklanken in de Veltschuur op 
buitenplaats Schaep en Burgh 
in ‘s-Graveland. De musici van 
Trois Sous zorgen tussen 15.30 
en 17.00 uur voor swingende 
klanken in deze sfeervolle loca-
tie middenin de natuur. 

Het mannelijke trio van Trois 
Sous wordt speciaal voor deze 
gelegenheid aangevuld met 
zangeres Sarah Marieke van 

Lieshout. Gezamenlijk spelen 
ze virtuoze en lyrische gypsy 
swing met oude Parijse jazz uit 
de jaren ‘30-’40. Reserveer snel 
en geniet mee op deze bijzon-
dere plek. De Veltschuur is ge-
bouwd omstreeks 1850 en heeft 
een monumentale status.  De 
‘s-Gravelandse Buitenplaatsen 
kennen een rijk verleden. De 
prachtige buitenhuizen en fraai 
aangelegde tuinen en parkbos-
sen vormen al sinds de Gouden 
Eeuw het decor van intieme 
concerten voor de welvarende 

bewoners en hun gasten. Cora 
van der Wurff van Natuurmo-
numenten: “Die beleving van 
toen is nu toegankelijk voor 
alle muziekliefhebbers. Trois 
Sous speelt vol energie en emo-
tie, en dat in een monumentale 
schuur middenin de natuur!”  
Kaarten kosten €15 en zijn te 
bestellen op nm.nl/buitenklan-
ken. De Veltschuur ligt achter 
landhuis Schaep en Burgh aan 
het Noordereinde 60, 1243 JJ in 
’s-Graveland.  
 

Wij komen graag in contact met een

Online-marketeer
die het leuk om vindt voor enkele uren per week ons te
ondersteunen met onze online marketingactiviteiten.

Ondersteuning (ook technisch) op het gebied van:
Website beheer (Wordpress)

Facebook (advertenties & campagnes)
LinkedIn (advertenties & campagnes)

SEO & SEA

Je zal input krijgen met betrekking tot blogs en overige campagnes.
Ben jij in jouw werk ‘hands-on’, zelfstandig, leergierig en flexibel

en heb je een bovengemiddelde affiniteit met marketingcommunicatie?
Reageer!

Mail jouw informatie (CV) en motivatie naar:
Franc Hogguer, f.hogguer@dunnebier.nl.

Mocht je aanvullende informatie willen ontvangen?
Bel gerust met telefoonnummer: 0294-256200.
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Gezellig met elkaar uit eten en 
vooraf het totaalbedrag weten? 

Twee uur drankjes (Hollands ass.)  
& drie gangen keuze menu 

 

All-in € 25,00 p.p.  
Kids t/m 12 jaar € 12,50 p.p. 

 

Vanaf oktober elke  
vrij-, zater- & zondag v.a. 17 uur 

 
                                         
 

 
 

 

Voor info &  
reserveringen: 

 

ottenhome.nl 

Orkest BMOL speelt op Kerkbrink

Op donderdagavond 20 september geeft het orkest van BMOL 
een concert op de Kerkbrink in Hilversum.
Het concert, met lichte zomeravondmuziek,  start om 19.30 
uur.
U kunt horen dat het orkest het nieuwe jaar goed is begonnen. 
We hebben diverse nieuwe muzikanten mogen verwelkomen 
(ook leerlingen!) en enkelen van hen spelen voor het eerst 
mee. Of wij nog in de muziektent passen?

Dat kunt u zelf zien, komende donderdagavond in Hilversum.
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Reizen

De GR5, een wandeltocht met avonturen
Door: Nikwi Hoogland

 
KORTENHOEF – Vier heren 
en één dame bewandelen de 
GR5. Tien jaar lang lopen zij in 
etappes naar hun bestemming. 
Maar wat is de GR5 precies. De 
GR5 is een wandelroute. Via 
een heel smal paadje loopt 
het van Hoek van Holland naar 
Nice in Frankrijk (2500 km). De 
route is te herkennen aan een 
markering, een kleine recht-
hoek met twee kleuren: wit bo-
ven en rood onder. 
 
Zo’n twintig jaar geleden dacht 
een groep vrienden in een gek-
ke bui, “kom wij gaan de Vier-
daagse lopen.” De acht vrien-
den trainden ieder weekend 
ter voorbereiding op de Vier-
daagse. Wat bleek, het trainen 
was hartstikke gezellig. En na 
het lopen van de Vierdaagse 
gingen zij door met wandelen. 
Het Pieterpad werd bewandeld 
en daarna ook andere paden in 
bijvoorbeeld Schotland. Deze 
lange reizen waren voor som-
migen in de vriendengroep te 
ver. Met gezinnen thuis, was 
het lange weg zijn van huis niet 
fijn. De groep werd dunner en 
de huidige wandelgroep be-
staat uit Peter van Leeuwen 
(61), Gert Smallenburg (59), 
Angela Bruys (54) , Hans van 
Heusden (60) en Harold Bat-
teram (60). Zij besloten steeds 
verder te wandelen en hoe lan-

ger zij weggingen, hoe meer 
profijt zij wilden hebben van de 
reis. Het langste wat zij achter 
elkaar weg zijn geweest om te 
wandelen was tien dagen. Ach-
ter deze reizen en wandelingen 
zit een planner in Kortenhoef. 
Jitske van Leeuwen zorgt voor 
alle overnachtingen. En daar-
naast de administratieve en fi-
nanciële handelingen. 

Zwaar
Het was een zware tocht met 
veel vallen en opstaan. Gert 
zegt, “er zaten wel wat har-
de noten tussen. Dan komt er 
maar geen eind aan de dag. 
Soms bijvoorbeeld als het heel 
warm is. Of als je enorme bla-
ren hebt. Hier tegenover staat 
dan weer het uitrusten in een 
hut. Als je daar eenmaal bent, 
vergeet je de helft van het lijden 
alweer.” Peter lacht en zegt, “ja, 
wij hadden ook die ene keer 
dat de sneeuw ontzettend hoog 
stond, wel tot je nek. We had-
den als mijlpaal de 1800 meter 
hoogte bereikt. En dan moet je 
door de sneeuw ploeteren. Het 
was één van onze mooiste wan-
delingen, want we hebben het 
gered. En aan het einde voel je 
je voldaan.” 

Geweldig
“Het wandelen is een avontuur,” 
zeggen Gert en Peter. “Je loopt 
bijvoorbeeld door de Alpen en 
daar krijg je dan een speciaal 

likeurtje voorgeschoteld,” zegt 
Gert, “dit heette Génépie en 
was gemaakt op basis van alle 
planten die te vinden waren in 
de Alpen. Elke avond namen 

we een glaasje!” Gert kijkt Pe-
ter aan na de vraag wat nou 
een echt hoogtepunt was. Peter 
lacht en zegt, “dat was voor mij 
wel de Maginotlinie. Wij zijn 
op onze vrije dag hiernaartoe 
gegaan. Allemaal ondergrond-
se ziekenhuizen, ondergrondse 
trambanen en bovenop de berg 
allemaal kanonnen.” Gert ver-

volgt, “je weet niet wat je mee-
maakt. Een natuurlijke berg en 
daaronder gewoon een onder-
grondse trein om zieken of eten 
te vervoeren. Met kilometers 

lange gangen. Ontzettend mooi 
gemaakt, maar het is vroeger 
praktisch nooit gebruikt. De 
Duitsers wisten door spionnen 
allang dat dit ondergrondse 
stelsel er zat.” 
 
Volgende reizen
Deze vriendengroep gaat het 
liefst met zijn vijven op pad. Op 

de vraag, zou je ook alleen wil-
len reizen antwoordden Gert 
en Peter in koor, “nee.” Peter 
zegt, “dat is juist de gezellig-
heid ervan. Daar zijn wij allen 

ook niet de figureren voor, om 
alleen te lopen. Samenlopen 
is belangrijk. Als je nooit wat 
met elkaar doet, ontstaat er ook 
geen vriendschap.” Een volgen-
de reis staat ook al op de plan-
ning. Deze keer gaan ze naar 
Wenen. 
 

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF- Ook bij de 69e 
editie van de Kortenhoefse Ou-
derentocht is de belangstelling 
groot. Twee volle bussen met 95 
ouderen vanaf 75 jaar en 10 vrij-
willigers reizen via Boskoop naar 
Scheveningen en Den Haag. Het 
was weer een heerlijke dag.

Al was de eerste stop verve-
lend. In Breukelen werd een 
ambulance gealarmeerd, om-
dat een van de gasten onwel 
was geworden. Gelukkig was 
de opvang, mede door een kor-
date optreden van een vrijwil-
ligster, adequaat. Enkele uren 
laten bleek de patiënt in betere 
conditie, gezien de vrolijke foto 

via een app. Bij Flora Boskoop 
was de traditionele koffie met 
gebak. Vooral het gezamenlijk 
aan een tafel praten is voor ve-
len een afwisseling. De chauf-
feurs Wilma en Jack brachten 
de senioren via een mooie rou-
te naar de Strandweg in hartje 
Scheveningen, vlak naast het 
Kurhaus. Daar had je in Bras-
serie Palace de keus uit vele 
soorten broodjes met beleg en 
uiteraard een knapperige kwa-
liteitskroket. 
Toen was het tijd om in ruim 
een uur per bus Scheveningen 
en Den Haag te verkennen. De 
gids was een kenner die ook 
nog eens haarfijn het verschil 
tussen een Hagenaar en Ha-
genees uitlegde. In korte tijd 
leerde je enorm veel van de re-
sidentie en de havenplaats. Van 
het oude dorp blijft weinig over 
voor de families Toet, Pronk 
en Jol, maar de haringhaven 
blijft economisch van groot 
belang. In Den Haag wonen 
maar liefst 50.000 ‘expats’, dat 

zijn buitenlandse inwoners, 
van de ambassades en talloze 
internationale instituten die 
Den Haag telt. Het is een ook 
een stad met grote verschillen, 
of je nou woont in het rijke 
Statenkwartier, de Indische 
buurt of in een volkswijk. Op-
vallend was ook het vele groen, 
met parken en bomenrijen. De 
hoofden gingen van links naar 
rechts en weer terug, er was 
zoveel te zien: het Vredespa-
leis, de Archipel, de kolossale 
hoogbouw van de ministeries, 
het Malieveld, het Torentje van 
Rutte, het Oranjehotel en het 
Catshuis verborgen tussen de 
bomen, het International Cri-
me Court, Madurodam, enzo-
voort. Zeer de moeite waard, 
vond eenieder.  
Vervolgens mocht je uitwaaien 
op de boulevard. Een enkeling 
zakte af naar de golven en het 
strand, maar de meesten wan-
delden langs de vele winkeltjes, 
eettentjes en souvenirshops. 
Sommigen waren zelfs in staat 

om de pier te bezoeken. Het 
was wel noodzaak om de rol-
lator of wandelstok stevig vast 
te houden, want de wind was 
pittig.  
Tegen vieren werden de bus-
sen van Beuk weer volgeladen 
met Kortenhoevers en toog 
het gezelschap naar Ankeveen. 
Waar de medewerkers van De 
Drie Dorpen gastvrij de ou-
deren ontvingen. Ieder kreeg 
twee muntjes voor een drankje, 
waarna de soep, vlees, groenten 
en dessert smakelijk werden 
verorberd. Voor meneer Som 
de Cerff was het helemaal een 
bijzondere dag, want hij vierde 
zijn 92e verjaardag. Namens 
het Comité dankte Hetty van 
Doorn de vele collectanten 
die een fiks bedrag ophaalden, 
maar ook het Bluezkoor dat 
hen financieel ondersteunde 
naast Jumbo en Albert Heijn 
voor de versnaperingen onder-
weg. De Ouderentocht Korten-
hoef zal nog heel lang bestaan, 
op naar de 70e jaargang.

Kortenhoefse Ouderentocht gaat nooit verloren

Foto: Lekker uitwaaien op de boulevard
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Καλό ταξίδι  Καλό Παράδεισο
Kalo Taxidi – Goede Reis Kalo Parádiso – Goed Paradijs

Wij danken allen hartelijk voor de belangstelling en het medeleven na het veel te 
vroeg overlijden van

Rianne Renée Breuer-Reijn

Bij het zo plotselinge afscheid van Rianne schreven wij: ‘lieve, lieve Rianne…..’ 
Tot twee keer toe. Het zou eigenlijk tot drie keer toe of meer moeten zijn, want één 
keer ‘lieve’ is voor Rianne onvoldoende. Dat blijkt ook uit de omschrijvingen van 
Rianne in de vele reacties van vrienden en vriendinnen op Facebook en andere 
plaatsen.

En het blijkt uit de vele, vele reacties die wij in de vorm van bezoeken, brieven, 
kaarten, social media en bloemen mochten ontvangen. Die overweldigende en veelal 
persoonlijke reacties hebben ons diep getroffen en steun gegeven. Dank daarvoor! 
Wij hebben opnieuw ervaren dat Rianne niet alleen voor ons, maar voor velen om 
haar heen van grote betekenis is geweest.

Tijdens de druk bezochte afscheidsviering in haar Antoniuskerk hebben wij het 
leven van Rianne gevierd. Wij hebben stil gestaan bij de strijd die zij telkens 
opnieuw aanging, maar uiteindelijk niet kon winnen. Wat waren wij trots op haar 
doorzettingsvermogen. 

Zoals pastoor Dresmé het tijdens de viering zei: ‘Ze is maar 27 jaar geworden, 
maar dat waren wel tropenjaren. Die tellen driedubbel en in die zin is
Rianne eigenlijk veel ouder geworden.’ 
Nu heeft zij haar rust gevonden en hebben wij haar een mooie 
rustplaats gegeven, vlakbij haar moeder Marga en vlakbij 
haar zus Roelien.

Dank voor al uw reacties, in welke vorm dan ook, die 
ons steunen op onze weg die wij nu als echtgenoot, 
vader, familie en vrienden zonder Rianne verder 
moeten gaan.

Ricardo Breuer
Theo Reijn

Venetiaanse haven van Heraklion op Kreta 
waar Rianne vanaf 1992 jaarlijks kwam.

Psalm 121

Heden behaagde het de Heere om op zijn tijd en wijze tot 
zich te nemen mijn altijd opgewekte, zorgzame en liefdevolle 
vrouw, onze moeder en oma

Erica Bosch - Leibold
Maidland Kaapstad,                                                 Kortenhoef,                                                        
21 augustus 1934                                            11 september 2018

 Jan Bosch

 Annie en Herman, Kaitlyn
 Jacolien en Aline, Tom, Luc
 Hendrik Jan en Arjanne, Anna, Jesse

Kortenhoefsedijk 133
1241 LX  Kortenhoef

De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op
maandag 17 september 2018.

Klokgelui

Kerken hebben klokken en die luiden. 
Sommigen vinden het mooi, anderen vooral 
vroeg. De Stalpaertkerk in ‘s-Graveland kent 
op zondagmorgen drie momenten waarop de 
klok geluid wordt, en dit gebeurt al tientallen 
zo niet honderden jaren.  Een mooie oude 
traditie. De eerste keer om wakker te worden, 
de tweede keer om richting de kerk te gaan 
en aan te kondigen dat de kerkdienst begint. 
De kerkdienst is namelijk een openbare 
bijeenkomst, geen besloten gebeuren voor 
alleen genodigden. En de derde keer? Zo 
tussen 11 en kwart over 11? Waarom luidt de 
klok dan? Dan wordt als afsluiting van het 
gebed aan het einde van de dienst het Onze 
Vader gebeden, het gebed dat Jezus zijn leer-
lingen leert in de bijbel.  Een oude traditie 
waarbij de klok luidt om aan de mensen die 

niet in de kerk zijn aan te geven dat het Onze 
Vader gebeden wordt, en dat je eventueel 
mee kunt bidden. Op dat moment van klok-
gelui wordt er gebeden, en niet alleen voor 
onszelf, of voor de mensen die dat nodig heb-
ben in de kerk vanwege ziekte of noem maar 
op, mensen in en buiten de kerk die het aan 
me vragen: bid voor me, dank voor me. Maar 
ook wordt er gebeden voor de wereld, voor 
vluchtelingen, voor slachtoffers van onrecht, 
oorlog, natuurgeweld, honger. Er wordt op 
dat moment gebeden voor ons land, politiek, 
voor onze  dorpen. Er wordt gebeden voor 
mensen die we bijvoorbeeld zijn tegengeko-
men op straat en waarvan we weten dat die 
het moeilijk hebben, mensen van wie we de 
naam niet hardop noemen, maar wel in ons 
hart meedragen. 
Als je de klok hoort, weet dan: er wordt gebe-
den voor u.  En als je wilt, kun je meedoen. 

PKN Nieuws september
Hervormde gemeente 
’s-Graveland

Noordereinde 14
www.hervormdegemeen-
tesgraveland.nl

Stalpaertstichting:
www.danielstalpaert.nl

kerkdienst:
elke zondag om 10 uur;
dominee:
Geert van Meijeren

dominee@hervormdege-
meentesgraveland.nl

035-6560598

FAMILIEBERICHTEN

Aanleveren van
advertenties voor
familieberichten

Als eps of (HR) PDF bestand 
voor maandag 10.00 uur.

De opmaak van de adver-
tentie kunnen wij ook ver-
zorgen, aanleveren in Word 
(doc bestand) opsturen voor 
maandag 10.00 uur.

Tarieven € 0,53 per mm per 
kolom in zwart/wit en € 0,69 
per mm per kolom in full-co-
lor. 

Kolombreedtes zijn 1 kolom 
43 mm en 2 kolommen 90 
mm.

NEDERHORST DEN BERG - De 
Blijkklappers spelen. We spe-
len badminton. We weten dat 
het héél veel plezier geeft. 

Daarom geeft de gemeente 
Wijdemeren alle Nederhorst 
den Bergers de gelegenheid 
om eens gratis een avondje 
mee te spelen.
Het initiatief is van de ge-
zamenlijke organisaties 
NOC*NSF, de sportbonden, 
de gemeenten en uiteraard de 
sportclubs. We doen dit dan 
ook allemaal tijdens de Nati-
onale Sportweek. Voor bad-
minton is er een open avond 
op woensdag 26 september 
a.s. van 18.30 tot 22.00 uur. 
Jeugd begint uiteraard vroeg, 
vanaf 18.30 uur, oudere jeugd 
en  volwassenen kunnen van-
af 19.30 uur spelen. Voor hen 
zal die avond ook een trai-
ning worden gegeven en met 
de leden worden partijtjes 
gespeeld. Rackets en shuttles 
zijn in de zaal aanwezig. 
De Blijkklappers hopen op 
deze avond veel belangstellen-
den/nieuwe leden te mogen 
ontvangen

Badmin-
ton spelen

Aanleveren van tekst: Kopij in Word 

(doc bestand) en foto’s als JPG be-

stand opsturen voor vrijdag16.00 

uur en voor de weekendactiviteiten 

is de sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Aanleveren advertenties: Als (HR)

PDF of EPS bestand voor maandag 

10.00 uur. 

AANLEVEREN 
KOPIJ
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Sport
Voetballen in Nederhorst 

Eerste en tweede 
door in de beker
Nederhorst -1 won met 1-3 ver-
diend in ‘s- Graveland de derby 
en bekert zodoende door.
Job van Wijk en 2 x Luuk van 
Huisstede waren de doelpun-
tenmakers aan Bergse zijde 
in deze door veel mensen be-
zochte wedstrijd. 

Senioren
De thuiswedstrijd tegen Ab-
coude werd door het tweede in 
winst omgezet. In de 15e mi-
nuut viel de eerste treffer. Hier-
na verzuimde Nederhorst om 
de score op te voeren en moest 
Wesley van der Helm nog een 
keer redding brengen. Tijmen 
zorgde na rust voor de 2-0 , Ab-
coude kwam via een strafschop 
nog terug maar in blessuretijd 
was het Thiemo Dijkstra die 
zijn broer een makkelijke kans 
gaf en de eindstand op 3-1 be-
paalde. Nederhorst- 4 is uitge-
schakeld na het nipte 3-2 ver-
lies tegen JSV Nieuwegein.

Vrouwen
Nederhorst zoekt nog enkele 
gezellige sportieve dames (18+) 
om een balletje mee te trappen.
VV Nederhorst probeert weer 
een damesteam van de grond 
te krijgen en hebben daar al 

de nodige aanmeldingen voor, 
maar een paar extra zijn na-
tuurlijk van harte welkom.
Kom kennismaken op trai-
ningen speciaal voor jullie op 
24 sept., 1, 8 en 15 oktober 
van 19.00 tot 20.00 uur. Plaats 
sportcomplex Meerzicht. Meld 
je aan voor deze kennisma-
kingstrainingen op meiden-
voetbalvvnederhorst@gmail.
com

Jeugd
Verschillende teams maken 
nog kans om door te gaan in 
het bekertoernooi. Verrassend 
zijn de twee overwinningen 
van de meiden O13. Opnieuw 
werd er met 1-0 gewonnen nu 
van Hooglanderveen MO13-
2. De meiden O19-1 wonnen 
ruim van het matige Zuidvo-
gels maar moeten nog tegen de 
waarschijnlijke winnaar Vrees-
wijk.
Kansen nog voor JO13-1, 
JO10-2 en JO17-1. De JO19-1 
speelden een matige partij. Te-
gen een beter Hillegom werd 
de wedstrijd binnen tien minu-
ten na rust uit handen gegeven. 
Voor meer info zie www.vvne-
derhorst.org of facebook.

Voetballen in ’s-Graveland  

2e overtuigend door in beker-
competitie
Een gelijkspel volstond, maar 
het 2e liet het er niet op aan 
komen en zette ook de 3e be-
kerwedstrijd naar zijn hand. 
Sporting ’70 -3 werd met 5-0 
verslagen. David Scholtes (2x), 
Erik Heijnen, Jeroen Benthem 
en Christiaan van Assendelft 
van Wijck scoorden. Aanko-
mende zondag start de com-
petitie met een lastige uitwed-
strijd tegen Nederhorst.
 

Senioren
Ook het 3e plaatste zich voor 
de volgende ronde en deed dat 
ook middels drie overwinnin-
gen. Zondag won het met 0-2 
bij Wasmeer -6. Die prestatie 
geldt ook voor VR1 dat zich za-
terdag tegen Voorwaarts VR2 
plaatste door in Utrecht met 
0-6 te winnen. 

Jeugd onder 17
De jongensteams hebben drie 
bekerwedstrijden gespeeld 
en zijn helaas uitgeschakeld 
voor de beker. JO17-1 verloor 
de laatste wedstrijd nipt van 
Loosdrecht JO17-1 met 4-5. 
JO17-2 behaalde na winst en 
verlies nu een gelijkspel: 3-3 
tegen SVF JO17-1 uit Cothen. 
JO17-3 moet nog  wennen. 
Ook de derde bekerwedstrijd 
werd verloren. Na 0-2 bij rust, 
kon het SVM daarna niet meer 
bijhouden en werd het 0-8 voor 
de Maartensdijkers. MO17-1 
kwam niet in actie maar had 
zich door twee overwinningen 
al geplaatst voor de volgende 
ronde.

Grote Clubactie
Deze jaarlijkse en voor de ver-
enigingen belangrijke actie is 

zaterdag gestart. Alle jeugd-
leden tot 13 jaar hebben een 
verkopersboekje gehaald en 
proberen zo veel mogelijk lo-
ten te verkopen. Stelt u ze niet 
teleur als ze u vragen een lot te 
kopen? Dank u wel.

Klaverjasseizoen van start 
Maandag 23 september start 
deze competitie. U bent elke 
veertien dagen op maandag-
avond om 20.00 uur van harte 
welkom om mee te doen.
 
Start competitie
Na voor de meeste teams drie 
bekerwedstrijden start komend 
weekend de competitie. Het 1e 
dat de volgende bekerronde 
niet haalde (zie elders in het 
Weekblad het verslag) begint 
in Utrecht bij VV De Dreef. 

Afgelopen zaterdag stond het 
bekerduel tussen ASV’65 en FC 
Weesp op het programma. Na 
de nederlaag van het vorige duel 
was er geen mogelijkheid meer 
voor de Ankeveners om verder 
te komen in het bekerkampi-
oenschap. Er was dus ruimte 
om tactisch het een en ander 
uit te proberen. In de eerste 
helft werd er  goed gevoetbald 
en creëerde ASV ‘65 diverse 
kansen die helaas niet binnen 
gewerkt werden. De  rust brak 
aan met een  0-1 voorsprong 
voor de gasten uit Weesp. Na 
de rust begonnen beide teams 
fanatiek aan het vervolg van 
de wedstrijd. Echter na een 
verschuiving in de opstelling, 
waardoor libero Rowan Kloos-
terman naar het middenveld 
moest verhuizen, werd men 
achterin kwetsbaarder. En door 
de optredende vermoeidheid 
aan Ankeveense zijde kreeg de 

tegenpartij enkele kansen die 
zij goed benutten, waardoor de 
eindstand werd bepaald op 0-4. 
Mede te danken aan een aantal 
zeer knappe reddingen van de 
Ankeveense keeper, Rico Sou-
verijn, bleef het hierbij. Helaas 
was er in de tweede helft geen 
stootkracht voorin en kwamen 
er ook geen kansen en zat een 
tegendoelpunt er niet meer in.  
Er zit een duidelijke stijgen-
de lijn in het voetbal van het 
jonge team wat hoop geeft op 
leuk voetbal in het komende 
competitieseizoen. Men moet 
alleen proberen wat langer de 
bal in de ploeg te houden. Aan-
gezien er weinig rust aan de bal 
is, wordt er te vaak en onnodig 
balverlies geleden. Er zal condi-
tioneel wellicht harder getraind 
moeten worden om ook het 
laatste half uur goed tegenstand 
te kunnen bieden

Voetballen in Ankeveen

1e elftal verliest geflat-
teerd met 0-4 

Door: Ric Degekamp

ANKEVEEN- Onder een stra-
lende zon werd zaterdag jl. het 
vijfde toernooi gespeeld dat 
weer meetelde voor het Club-
kampioenschap 2018 van ASV 
Petanque ‘91.  

Het wordt steeds drukker en 
gezelliger op onze toernooien, 
maar liefst 27 deelnemers stre-
den om de felbegeerde eerste 
plaats. Na vele mooie en span-
nende partijen en tussendoor-
tjes van worst, kaas, komkom-
mer en snoeptomaatje werd na 
drie partijen de balans opge-
maakt. De beste bouler van de 
maand september is geworden: 
Kees van Schaik met 3 gewon-
nen partijen en een plussaldo 
van 33

Gevolgd door Bert Neijsen met 
3 gewonnen partijen en een 
plus van 31. Als derde eindigde 
Piet van Leijen met eveneens 3 
gewonnen partijen en een plus 
van 26. Frans Wiegers wist niet 
één partij te winnen en werd 
dus laatst met een negatief sal-
do van 34. Al met al was het 
weer een geslaagde dag. Het 
volgende toernooi is op zater-
dag 20 oktober, kom eens kij-
ken en zie hoe leuk petanque 
of, zo u wilt, jeu de boulen is.

Steeds druk-
ker bij jeu 
de boulen

NEDERHORST DEN BERG - Wil jij 
ook zien hoe leuk volleyballen 
is? Kom dan zondag 23 sep-
tember naar Sporthal de Blijk. 
Volleybalvereniging Neder-
horst heet iedereen van harte 
welkom. 
Het programma ziet er deze 
dag als volgt uit: Drie uur lang 
vanaf 12.00 uur leuke activitei-
ten, muziek en professionele 
begeleiding. Iedereen (lid of 
geen lid/jong en oud) is wel-
kom, dus neem al je vriendjes 
en vriendinnetjes en papa en 
mama mee. 
Fun staat voorop! Je kan deze 
dag actief met volleybal kennis 
maken of jouw volleybalskills 
testen.
Alle volleybalmoves komen 
aan bod: smashen, springen, 
mikken, serveren, een set-up 
geven, passen en als een profes-
sional duiken naar de bal. Voor 
een leuke impressie, kijk dan 
op: https://vvnederhorst.nl/ac-
ties/joinvolleybaltour.html
Op een extra veld wordt een 
apart programma gehouden. 
Van 12.00 - 13.00 uur kunnen 
de kinderen tussen 6 en 12 jaar 
meedoen met een training. 
Deze is voor leden maar ook 
niet leden. Van 13.00 - 14.00 
uur gaat onze jeugd tussen 12 
en 18 jaar laten zien wat ze in 
huis hebben. Onze senioren 

sluiten af tussen 14.00 - 15.00 
uur
Een leuke sportieve dag in 
sporthal de Blijk! Kom jij ook 
ontdekken wat een coole sport 
volleyballen is? Mocht je vra-
gen hebben, dan kun je altijd 
even contact met ons opnemen 
door het sturen van een email 
naar communicatie@vvneder-
horst.nl of neem even een kijk-
je op onze vernieuwde website: 
www.vvnederhorst.nl!
 

JoinVolleybalTour 
komt naar Nederhorst 
den Berg

Meditatieve dans
In de 2e helft van september be-
ginnen de nieuwe herfstcursus-
sen meditatieve dans. We komen 
samen in de kring en doen een-
voudige choreografieën op allerlei 
soorten muziek. De herhaling van 
de passen geeft rust en ontspan-
ning. We ontmoeten elkaar voorbij 
de woorden, in afgestemde be-
weging. In de danskring ontstaan 
verbondenheid, schoonheid en 
stilte, waardoor eenieder een stapje 
dichter bij zichzelf, en de ander, kan 
komen. We dansen eens per twee 
weken op de woensdagavond, 
vanaf 19 september, en vanaf 24 
september eens per maand op de 
maandagmiddag in de De Graan-
korrel, Zuidereinde 15 te ’s-Grave-
land. Iedereen met of zonder dan-
servaring is welkom in de kring. 
Judith van Wakeren, 035-6563772
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Het ongelukkige bestaan van een nierpatiënt

Frank uit de USA ondertekent zijn Participatieverklaring waarin 
o.a. staat dat hij de waarden en spelregels van de Nederlandse 

samenleving respecteert. 

Door: Herman Stuijver

Al vanaf z’n 14e heeft de Kor-
tenhoever te kampen met di-
abetes. Het slopende proces 
tastte hem steeds verder aan. 
In 2010 leidde dat tot een nier-
transplantatie die hem echter 
niet een nieuwe start opleverde 
waarop hij had gehoopt, zoals 
bij veel andere nierpatiënten. 
“Ik heb toen vier maanden 
in het ziekenhuis gelegen. De 
transplantatie was niet opti-
maal verlopen, de nier bleek 

maar voor 50% te werken en de 
gevolgen daarna zorgden er-
voor dat ik eigenlijk nog meer 
ellende heb meegemaakt” ver-
telt Rob, die eraan toevoegt dat 
de keuze voor een transplan-
tatie een kwestie van leven of 
dood was. De jaren erop kwa-
men er talloze complicaties, 
hetgeen betekende dat hij tus-
sen 2010 en 2018 bijna de helft 
van de tijd in het ziekenhuis 
doorbracht. “Door een zware 

KORTENHOEF- Zelden zal iemand zo’n pech in z’n leven hebben als Rob Kraaikamp. Een zware nierpatiënt die door z’n ziekte ook nog 
eens in een sociaal isolement is geraakt. “Ik leef voor mijn jongens, die houden me op de been” zegt de 54- jarige die de moed heeft om 
naar buiten te treden over z’n ongelukkige bestaan. 

totaal, je kunt haast geen ritme 
meer opbouwen. Op de dia-
lysedagen ben je kapot en dag 
erna kun je even ontspannen, 
maar veel kun je niet doen.” Het 
moge duidelijk zijn dat hij door 
een slechte conditie niet in staat 
is om te werken. Ook het vrij-
willigerswerk op onder andere 
de Antoniusschool en bij Sher-
pa moest hij opgeven. “Bood-
schappen doen is een uitje voor 
mij en af en toe ga ik eens langs 
bij garage Neef, omdat ik hou 
van autotechniek. That’s it. Het 
huishouden een beetje draaien-
de houden, verder kom ik niet.” 

Isolement 
De situatie van deze nierpa-
tiënt wordt nog schrijnender 
door het isolement waarin hij 
verkeert. Na de transplantatie 
ontstond er een verwijdering 
tussen hem en zijn vrouw. “Zij 
heeft een jaar lang geen woord 
tegen me gezegd, niets. Waar-
schijnlijk kon ze niet op tegen 
het feit dat ze voor mij moest 
zorgen, maar dat weet ik niet. 
Ze sprak niet meer. Daar ga 
je aan kapot.“ Toen volgde er 
een scheiding. Zijn zoons, nu 
22 en 23 jaar, bleven bij hun 
vader. Maar verder zit hij bijna 
altijd alleen thuis, afgezien van 

moeder en broer die op bezoek 
komen. “Ik ben van de regen in 
de drup beland, een chronische 
ziekte, huwelijk kapot en wei-
nig financiële ruimte om iets te 
doen.”

Rob leeft van een WAO-uit-
kering, meer niet. “Weet je, ik 
wil optimistisch blijven. Ik leef 
voor mijn zoons, maar ik word 
er soms gek van. Als ik mor-
genochtend niet meer wakker 
zou worden, zou ik daar nu 
een handtekening voor zetten.” 
Zelfs fysiotherapie, waar hij 
veel baat bij zou hebben, is be-
perkt tot de maximale 10 keer 
per jaar. Qua zorg valt hij blijk-
baar buiten alle regels. Tegen-
slag op tegenslag. Gekort op de 
huishoudelijke hulp door Wij-
demeren, een tuin die wat on-
derhoud kan gebruiken. En het 
zou fijn zijn als iemand op z’n 
‘goeie dagen’ hem eens kwam 
opvrolijken

 “Het is moeilijk om je staande 
te houden. Ik zit nu een fase dat 
er onderzoek wordt gepleegd 
of ik weer een transplantatie 
kan ondergaan. Dat duurt nog 
zeker 5 jaar, daar klamp ik me 
maar aan vast.” 

Nierstichting
Dit artikel was bedoeld om de 
collecte van de Nierstichting 
deze week te promoten. Duide-
lijker kan haast niet. Rob heeft 
zelf ook jarenlang als collectant 
meegelopen. Zelfs dat lukt niet 
meer. De noodzaak voor meer 
onderzoek om diabetes en an-
dere nierkwalen te bestrijden, 
hoeft toch niet meer worden 
uitgelegd. Rob Kraaikamp wil 
geen zombie worden, hij zet 
door. Wilt u hem helpen?

ingreep als een transplantatie 
wordt weliswaar je nierfunc-
tie beter, maar je lichamelijke 
weerstand wordt veel min-
der.” Hij werd geconfronteerd 
met onder andere een hersen-
vliesontsteking en eind 2017 
wachtte hem een open-hart- 
operatie, veroorzaakt door een 
bacteriële infectie. Tel daarbij 
op de huidkanker die weer is 
teruggekeerd, dan wordt dui-
delijk dat Robs leven de laatste 
jaren wordt gekenmerkt door 
vreselijke pech. “Ja, het is een 
slopende ziekte. Ik heb ruim 
35 jaar diabetes en ik had ook 
al jaren last van pijnlijke ogen 
en benen en problemen met de 
ontlasting. Dat is gedeeltelijk 
beter geworden door een nieu-
we alvleesklier.” Dagelijks slikt 
hij ongeveer 20 pillen, twee 
vuisten vol met pinda’s, zoals 
hij dat zelf relativeert.

Dialyse
Omdat de nieuwe nier niet 
goed werkte, zit Rob sinds no-
vember vorig jaar vast aan de 
dialyse. Elke dinsdag, donder-
dag en zaterdag rijdt hij naar 
het dialysecentrum van Tergooi 
om in 5 uur een complete ver-
versing van zijn bloed te krij-
gen. “Dat beïnvloedt je leven 




