
Wijdemeren Beach Event
KORTENHOEF- Aankomend 
weekend organiseren ODIS 
Volleybal, SV ‘s-Graveland en 
TV Westerveld wederom het 
Wijdemeren Beach Event. 
Ruim 600 sporters (volwas-
senen en kinderen) zullen dit 
weekend gebruik maken van 
het tot ‘Wijdemeren Beach’ 
omgedoopte parkeerterrein 
van Sporthal De Fuik. Een 
weekend lang tennis, volley-
bal en footvolley op de ruim 
300 kub zand op het par-
keerterrein van de Fuik.

Ook de jeugd en de sociale 
factor worden daarbij niet 
vergeten. Vrijdag overdag is 
het zand de gehele dag gratis 
beschikbaar voor de plaatse-

lijke jeugd. Vanaf de vroege 
ochtend krijgen de scholie-
ren van de Antoniusschool 
en de Regenboog de kans om 
onder schooltijd heerlijk op 
het zand te sporten. De in-
schrijving voor alle onderde-
len is inmiddels gesloten en 
alles is volgeboekt, maar ook 
de wedstrijden bekijken on-
der het genot van een hapje 
en een drankje op het terras 
van Dirk’s Sportcafé is een 
aanrader. Er hangt ieder jaar 
een gezellige zomerse sfeer, 
met relaxte zomermuziek en 
verfrissende drankjes.

Nieuw is dat de catering van 
het eten dit jaar verzorgd 
wordt door Restaurant 1244. 

De jeugd kan zich voor zon-
dag nog aanmelden voor het 
Panna Knock Out voetbal. 
Dit toernooi start zondag om 
14.00 uur en duurt tot 17.00 
uur. Vanaf 13.30 uur kunnen 
deelnemers zich ter plekke 
inschrijven.

Programma
Het programma voor het 
weekend is als volgt:
Vrijdag 28 juni van 8.45 tot 
14.00 uur: Beachsporten voor 
de basisscholieren; vrijdag-
middag 28 juni van 15.00 tot 
17.00 uur: Beachtennis voor 
de jeugd; vrijdagavond 28 
juni van 17.00 tot 22.00 uur: 
Beachtennis voor volwasse-
nen; zaterdag 29 juni van 
10.00 tot 17.00 uur : Beach-
volleybal voor volwassenen; 
zondag 30 juni van 12.00 tot 
17.00 uur: Footvolley voor 
volwassenen; zondag 30 juni 
van 14.00 tot 17.00 uur: Pan-

na Knock out voor de jeugd

Sponsors
Het Wijdemeren Beach Event 
wordt mede mogelijk ge-
maakt door een groot aantal 
vrijwilligers en een groot 
aantal sponsoren. Hoofd-
sponsors, in de vorm van het 
betalen van een aanzienlijk 
bedrag voor het neer te leg-
gen zand, zijn Administra-
tiekantoor One2Finance en 
Dirk’s Sportcafé.

De organisatie van het Wijde-
meren Beach Event nodigt u 
van harte uit om dit weekend 
de sfeer van het Wijdemeren 
Beach Event te ervaren bij de 
Fuik. Voor meer informatie, 
kijk gerust eens op de web-
site www.wijdemerenbeach.
nl.
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6 juli feestelijke start 
‘Vroeger en Nu’
wandeling

NEDERHORST DEN BERG- De 
Historische Kring Nederhorst 
den Berg heeft een foto-bor-
den-wandeling door het dorp 
opgezet. Het doel daarvan is 
om de historie van het dorp 
duidelijk in beeld brengen.

De wandeling voert langs 33 
borden geplaatst bij histori-
sche plekken en gebouwen in 
het dorp. Er zijn historische 
foto’s op afgebeeld met een 
toelichtende tekst. Daarnaast 
zijn de borden, voor meer ge-
sproken informatie en foto’s 
voorzien van een QR-code. De 
borden zijn zó geplaatst, dat 
men op precies dezelfde plek 
staat als de fotograaf van des-
tijds. Zo is te zien wat er in de 
loop der tijd veranderd is op 
die plek. De route kan bij ie-
der bord begonnen worden, er 
is geen bepaald begin- of eind-
punt. Iedere bezoeker komt 
wel ergens een bord tegen om 
de wandeling te volgen.

Feestelijke onthulling
De Historische Kring gaat de 
wandeling introduceren met 
een onthulling van de plat-
tegrond waarop de locaties 
staan. De feestelijke onthul-
ling vindt plaats op zaterdag 
6 juli om 11.00 uur, door wet-
houder Rosalie van Rijn. De 
festiviteiten vinden plaats 
rondom de muziektent op het 
Willie Dasplein in het cen-
trum van het dorp.

Het programma omvat:
11.00 uur woord van welkom 
door waarnemend voorzitter 
Ton Kuijs, met aansluitend 
de onthulling van de platte-
grond door wethouder Rosa-
lie van Rijn. Koffie, thee, fris-
drank, en wat lekkers. Om 
11.15 uur groepsquiz gepre-
senteerd door: Radio-DJ-Co-
bus Bosscha, Oud Hollandse 
spelen, verzorgd door het 
Willie Dasplein comité. 12.15 
uur Prijsuitreiking door de 
jury bestaande uit Karien 
Veerman en Gerard Baar. 
12.30 uur Afsluiting. Iedereen 
is van harte welkom om bij 
de feestelijke onthulling van 
de plattegrond en de overige 
activiteiten aanwezig te zijn.

Kom jij ons team versterken?!

Weekblad Wijdemeren zoekt een
bezorger om  op woensdag in

Kortenhoef ons weekblad te bezorgen. 

Ben je
geïnteresseerd?

Neem dan contact op per
telefoon: 06- 136 678 48
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NIEUWS UIT DE KERKEN

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering kopij
vrijdag voor 12.00 uur via 
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties
vrijdag voor 12.00 uur. 
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie
Bianca Krijnen - Splint

Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

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.

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

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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Gratis ontwikkeladvies voor 
45-plussers een groot succes!
Al meer dan 5.000 werkne-
mers en ZZP’ers boven de 
45 jaar hebben gebruik ge-
maakt van het gratis ontwik-
keladvies, gefinancierd door 
de overheid.

Minister W. Koolmees: “De 
mensen die dat hebben ge-
daan, waren positief. Ik denk 
dat er nog veel meer mensen 
profijt van kunnen hebben. 
Daarom heb ik besloten dat 
alle werkende 45-plussers (die 
meer dan 12 uur per week 
werken) ervoor in aanmer-
king komen.” Hij trekt daar-
om nog eens 3 miljoen euro 
extra uit voor het ontwikke-
ladvies, waardoor er in totaal 

17 miljoen euro beschikbaar 
is.

Het doel van het ontwik-
keladvies is om mensen te 
stimuleren om de regie over 
hun loopbaan meer in eigen 
handen te nemen. 

Wie een (gratis) ontwikkel-
advies aanvraagt, krijgt een 
aantal individuele gesprek-
ken met een professionele 
coach. Samen kijk je dan naar 
je huidige werk, jouw compe-
tenties, naar wat je kunt en 
leuk vindt, en waar in de toe-
komst banen voor jou te vin-
den zijn. De coach kan je ook 
helpen om je nieuwe plannen 

bij je huidige werkgever of 
elders in gang te zetten. Aan-
vraag kan o.a. via de NOLOC 
site, maar ook via je eigen 
vakbond.

Volgens de laatste cijfers is er 
van de 17 miljoen nog 5 mil-
joen beschikbaar en de subsi-
die duurt tot uiterlijk 1 janu-
ari 2020, of zolang er nog geld 
beschikbaar is. Het is een 
mooi instrument voor indivi-
duele werknemers en ZZP’ers 
maar ook voor bedrijven die 
hun medewerkers attent wil-
len maken op deze regeling.

www.hoewerktnederland.nl/
persoonlijk-ontwikkeladvies

Gemeente 
Wijdemeren stelt 
actieplan LHBTIQ+ 
vast
WIJDEMEREN - De gemeen-
teraad van Wijdemeren 
stelde onlangs het actieplan 
LHBTIQ+ vast. Een belangrijk 
onderdeel van dit plan is in-
woners te laten meedenken 
over het beleid.

“Het actieplan vertelt hoe we 
in het bestaande beleid van 
de gemeente meer aandacht 
kunnen besteden aan LHB-
TIQ+: lesbiennes, homo’s, 
biseksuelen, transgenders, 
interseksuelen, queer of 
questioning en al het on-
benoemde. Landelijk zijn 
talloze voorbeelden te noe-
men. Denk bijvoorbeeld aan 
gaycafés voor ouderen of het 
zichtbaar maken van regen-

boog-zebrapaden. Het gaat 
er echter vooral om waar 
onze inwoners behoefte aan 
hebben. We onderzoeken dit 
daarom graag samen met 
hen.”

Meepraten in Wijdemeren
De gemeente doet een op-
roep aan inwoners om mee 
te praten over het beleid. Ge-
interesseerden kunnen zich 
aanmelden via mevrouw M. 
Verdegaal m.verdegaal@wij-
demeren.nl onder vermel-
ding van ‘werkgroep LHB-
TIQ+’. Ook wordt een enquête 
uitgezet onder het burgerpa-
nel van Wijdemeren. Het ac-
tieplan is te vinden op www.
wijdemeren.nl.

   

Kadernota
• Er komt meer budget voor 
de Rekenkamer die met on-
derzoeken het beleid van ge-
meenteraad en gemeentebe-
stuur kan controleren

• Het voorstel om 120.000 
euro voor het ‘dorpenbeleid’ 
om te wisselen voor ‘duur-
zaamheid’ kreeg alleen steun 
van de oppositie: De Lokale 
Partij en PvdA/GroenLinks

• Unaniem was de raad ak-
koord met een voorstel naar 
een onderzoek of meer laad-
palen mogelijk zijn.

• In de Regio moet er actiever 
gezocht worden naar Euro-
pese subsidies, vonden CDA, 
VVD, Dorpsbelangen en D66.

• ‘Op weg naar één gemeen-
te’ Gooi en Vecht blijft het 
streven, volgens wethouder 
Boermans. Hoewel de 50.000 
euro voor een strategisch ad-
viseur nu niet wordt uitgege-
ven, komt Boermans met een 
document over de toekomst.

• In het dorpenbeleid komt 
een onderzoek hoe Wijdeme-
ren meer jongeren kan bin-
den, om te blijven wonen in 
de vijf dorpen.

• Behalve CDA ‘er Jan-Willem 
Nienhuis stemde de raad 
voor een onderzoek naar 
een anti- speculatiebeding 
en zelfbewoningsplicht bij 
nieuwbouw. De VVD’ers gin-
gen akkoord, maar zijn arg-

wanend over de gevolgen.

• Wijdemeren wil aansluiten 
bij een ‘versnellingsteam’ 
van de provincie, vooral om 
de woningbouw steviger neer 
te zetten. De DLP was tegen.

• Er was veel gesteggel over 
een VVD- voorstel om de zo-
genaamde 1/3 regeling voor 
accommodaties te herzien. 
Nu: 1/3 eigen geld, 1/3 sub-
sidie en 1/3 lening bij ge-
meente. Het zou financieel te 
zwaar zijn voor Wijdemeren. 
Uiteindelijk werd er niet over 
gestemd.

• Met de uitdrukkelijke toe-
zegging van wethouder De 
Kloet dat hij ‘zo snel moge-
lijk’ het revindicatie- project 
(onterecht grond van ge-
meente in gebruik) zou af-
ronden, werd ook over deze 
VVD- frustratie-motie niet 
gestemd.

• Vanaf 2020 gaat er jaarlijks 
10% van de het overschot 
van de jaarrekening naar 
het potje ‘duurzaamheid’. De 
minderheid van CDA en VVD 
wilde zich daarop niet vast-
leggen.
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Column van 
de burgemeester

Burgemeester Freek Ossel>

Wijdemeren is een unieke
gemeente in de Gooi & 
Vechtstreek. We hebben een 
heel groot en mooi natuur-
gebied met plassen waar je 
jaloers op kunt worden. 
Het aantal inwoners is 
bescheiden in omvang, 
verspreid over dorpen en 
buurtschappen. Dat karakte-
riseert onze gemeente.

Een klein aantal mensen in een 

groot gebied zorgt ervoor dat het 

geld dat we krijgen uit Den Haag 

bepaald geen vetpot is. In verge-

lijking met andere gemeenten is 

het tarief van de belastingen van 

de gemeente noodgedwongen 

aan de hoge kant. Daar zijn we ons 

van bewust. Met deze portemon-

nee kunnen we ons geen fratsen 

permitteren. Dat zie je terug in de 

ambtelijke organisatie. Met weinig 

mensen veel doen. Eenpitters en 

multitasking zijn de gewoonste 

zaken van de wereld. Het maakt 

werken voor Wijdemeren ook 

veelzijdig en leuk.

Oppassen geblazen
Toch is het oppassen geblazen. 

Waarom? Ten eerste: in een 

doe-organisatie is de aandacht 

gericht op uitvoering met zoveel 

mogelijk direct resultaat voor onze 

inwoners. Terecht natuurlijk. Maar 

als dat jaar in jaar uit gebeurt, 

komen de ondersteuners op den 

duur in de knel. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan medewerkers 

financiën, interne dienst, automa-

tisering en control. Zonder hen 

komen de doeners niet ver. Ten 

tweede: veel druk op de uitvoering 

kan het  werken aan de ontwik-

keling van de medewerkers, de 

kwaliteit, vaardigheden en zaken 

als het bijhouden van je vak in de 

weg staan. Het levert immers niet 

meteen wat op.

Ruimte durven maken
Het getuigt dus van wijsheid en 

vertrouwen in de toekomst om te 

blijven investeren in de onder-

steuning en de ontwikkeling van 

de gemeentelijke organisatie van 

Wijdemeren. Juist omdat we zo 

doelgericht zijn, moeten we daar 

ruimte voor durven maken.

Toen ik twee jaar geleden als 

nieuwe burgemeester aantrad, 

was ik positief getroffen door de 

unanieme steun van de gemeen-

teraad van Wijdemeren om een 

extra ontwikkelbudget voor de 

organisatie vrij te maken. Kort 

daarna was ik minstens zo blij 

met een tweede besluit van de 

gemeenteraad. Er kwam financiële 

ruimte voor de versterking van de 

ondersteunende functies in de 

organisatie.

Handschoen oppakken
Noblesse oblige. Wie a zegt moet 

ook b zeggen. Het is nu aan de 

ambtelijke organisatie om te 

laten zien dat de investeringen 

verantwoord worden besteed. Zij 

moeten de handschoen oppakken. 

Dat gaan ze zeker doen, maar geef 

het even de tijd. Nieuwe mede-

werkers werven in een gespannen 

arbeidsmarkt is geen sinecure. In-

werken moet zorgvuldig gebeuren 

en tijdens de verbouwing moet de 

gemeentewinkel van Wijdemeren 

gewoon open blijven...

Freek Ossel

Burgemeester Wijdemeren

Doen en durven



Vlag en Wimpel voor 
Kortenhoefse schrijver

“Hagen op z’n best,” 
schreef de Volkskrant over 
‘Onbreekbaar’, de laatste 
dichtbundel van Hans Ha-
gen.

En nu heeft de Kortenhoef-
se schrijver deze week ook 
nog een Vlag en Wimpel 
voor zijn bundel gekregen. 
‘Onbreekbaar’ is een per-
fecte kennismaking met 
de kracht van poëzie. Net 
als het succesvolle ‘Jij bent 
de liefste’ is ‘Onbreekbaar’ 
een prachtige vermenging 
van speelsheid en ernst.

 

    

Beleef de sfeer van 
een oud western dorp

VREELAND- Boerderij 
Pondarosa organiseert voor 
de 30e keer weer een prach-
tig feest voor jong en oud. 
De boerderij is omgetoverd 
tot een western dorp, er is 
zelfs een jail.

Op zaterdag 6 juli zijn de 
volwassenen welkom vanaf 
20.00 uur. Er speelt een fan-
tastische band uit België die 
niet alleen country en wes-
tern spelen, een gezellige, 
ongedwongen sfeer die je 
echt een keer moet meema-
ken. Entree: 12,50. Zondag 7 
juli vanaf 1400 uur is er voor 
kinderen van alles te doen 
op de boerderij. Zondag en-
tree kinderen gratis, volwas-
senen 5 euro.
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Alzheimer Café
 
HILVERSUM - Het Alzheimer 
Café is een trefpunt voor 
mensen met dementie, hun 
partners, familieleden en 
vrienden. Ook hulpverleners 
en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom op 
woensdag 10 juli tijdens de 
lezing Hoe om te gaan met 
veranderend gedrag.

Bij dementie denkt men vaak 
aan een achteruitgang van 
het geheugen. Echter, ook 
het gedrag of het karakter 
van iemand met dementie 
kan door de ziekte veran-
deren. Hoe ontstaan deze 
veranderingen en hoe ga je 
om met bijvoorbeeld tegen-
draads zijn, boosheid, ach-

terdocht, lusteloosheid of 
ontremming. Of het gedrag 
een probleem is, wisselt en 
hangt sterk af van de draag-
kracht van de mantelzorger?

Gastspreker: Psycholoog Ba-
bette van Lieshout.De zaal is 
open vanaf 19.00 uur. Wijk-
centrum de Koepel, Kapittel-
weg 399a, Hilversum, 035-
6438815. (parkeren, entree 
en het eerste kopje koffie/
thee zijn gratis).

Voor meer informatie: Arly-
anne Kuipers 06-20951875 
www.alzheimer-nederland.
nl/gooi, alzheimercafe.hil-
versum@gmail.com
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eroen
Oranje 
Leeuwinnen 
Tompouces

Baguette 
wit 

Baguette 
4 mouten 
volkoren

Oranje 
saucijzen

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van dinsdag 11 juni t/m zaterdag 6 juli.

van € 2,05

van € 2,60

Met pittig 
gekruid gehakt.van € 2,60

Baguette 
wit 
van € 2,05Tompouces

4+1
GRATIS

WK Voetbal
Dames in Frankrijk

WK Voetbal
Dames in Frankrijk

€ 1,50
nu voor

€ 1,95
nu voor

€ 1,75
per stuk
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Op weg naar brugpieper, en verder…
Wijdemeren- Het is een tijd 
van afscheid nemen en op-
nieuw beginnen: afscheid van 
de basisschool en nieuwsgie-
rig zijn naar de middelbare 
school, of naar de volgende 
stap.

Door: Karin van Hoorn

Sanne Post
Sanne Post zat met veel ple-
zier op basisschool De Re-
genboog in Kortenhoef. Oh, 
brr, straks, na de musical, 
moeten de leerlingen van 
groep 8 afscheid nemen van 
elkaar. “Ik denk, dat iedereen 

elkaar heel erg gaat missen”, 
zegt Sanne. “Mijn vriendin-
nen, het bij elkaar lunchen, 
en meester Erik, ja, die ook, 
want die legt alles het beste 
uit en hij is heel grappig.”

De moeder van Sanne, Marjo-
lijn, moet haar kleine meisje 
loslaten: “in de loop van dit 
laatste schooljaar zag je een 
enorme ontwikkeling in San-
ne. Ze groeide van meisje naar 
een jongedame die helemaal 
klaar is voor het middelbaar 
onderwijs. Ik heb genoten 
van de basisschool periode: 
de feestjes, Halloween, Pasen. 

Oh, ik hoop zo, dat ze het net 
zo leuk krijgt op de middel-
bare school.”

Roland Holstcollege
Sanne mocht zelf haar mid-
delbare school kiezen: “Ten-
slotte moet ze daar de ko-
mende vijf, zes jaar veel tijd 
doorbrengen. Waar ik haar 
voor wil waarschuwen? Ach, 
je leert toch het meest van je 
eigen fouten. Ik probeer haar 
mee te geven dat ze niet te 
snel iemand veroordeelt, en 
vooral: maak veel plezier!” 
Roland Holstcollege: Sanne 
Post komt eraan!!!!

   

MIMI: deze school lijkt me gezellig
Nog éven op kamp, nog éven 
de musical, nog éven ‘partir 
c’est mourir un peu’, en dan 
heeft Vierli Valentina van de 
Weijer, Mimi, vakantie! En 
daarna wacht de MIDDELBA-
RE SCHOOL!

O hemel, afscheid nemen van 
vrienden en vriendinnen, 
maar vooral van Juf Ank en 
Juf Mieke. Die twee zussen 
hadden een duobaan in groep 
8 van de Jozefschool in Neder-
horst den Berg. Toppers. Net 
vrienden, en toch ook juf”.

Mimi heeft heel veel zin in 
het Roland Holstcollege. “Een 
grote school, daar hou ik van. 
Deze school lijkt me gezellig 
en alle docenten lijken lief”.

Ze gaat Quest doen, “in pro-
jecten samen werken”. Moe-
der Annemieke, vult aan: 
“Quest past goed bij haar ma-
nier van leren”. Ze zal er vast 
veel aan hebben voor haar 
droomberoep: rechercheur 
bij de politie.

Het dorpse verdwijnt
Mimi kijkt uit naar de middel-

bare schooltijd, maar moeder 
Annemieke vindt het wel een 
beetje lastig. “Ik vertrouw 
haar, ze kan onverwachte si-
tuaties aan, maar het dorpse 
verdwijnt en onze invloed 
wordt minder.” Haar gezicht 
licht op: “Maar tegenwoordig 
hebben we telefoon!” Ernstig: 
“Mimi weet, dat we onvoor-
waardelijk van haar houden, 
wat ze ook doet! Dat vertrou-
wen is er. Maar het gemoede-
lijke van een dorp, tja, dat is 
er niet. Aan de andere kant, 
Mimi is wat avontuurlijker 
ingesteld dan ik.”

   

Van MAVO naar HAVO
Vier jaar lang fietste Sanne 
Stam vrijwel dagelijks veer-
tien kilometer heen, en veer-
tien kilometer terug naar de 
Aloysiusmavo in Hilversum. 
“Na de vakantie ga ik naar 
de HAVO”, zegt Sanne, “want 
ik hou van leren”.

“Hoe meer diploma’s, hoe 
beter”, zegt vader Stam. “De 
MAVO heeft ze in haar poc-
ket, die neemt niemand haar 
meer af”.

Hechte vriendschap
Op de MAVO werd de al be-
staande vriendenkring hech-
ter en kwamen er nieuwe 
vrienden bij. Dat verwacht 
Sanne ook van de HAVO. Ei-
genlijk dateert die belang-
rijke hechte vriendschap nog 
van vóór Sanne’s bestaan: 
Haar vriendje Jeffrey is de 
zoon van Jeroen, beste jeugd-
vriend van vader Stam.

 

“Sanne mocht zelf haar mid-
delbare school kiezen. Goede 
raad? We zeiden alleen: je 
moet goed plannen”. Sanne 
vult aan: “Dat kan ik goed, 
plannen. Ik maakte altijd 
mijn eigen agenda, een bul-
let-journal”.

Ze heeft in vier jaar MAVO 
maar tien onvoldoendes ge-
haald. In haar eindexamen-
pakket zaten Geschiedenis, 
Kunst, Nederlands, Engels, 
Spaans, Wiskunde en Econo-
mie. “Spaans, omdat we ieder 
jaar naar Spanje gaan en om-
dat het ook een wereldtaal 
is”.

Ze wil zich nu focussen op de 
HAVO. Dus zal ze de komen-
de twee jaar elke dag, weer 
of geen weer, 14 kilometer 
heen, 14 kilometer terug fiet-
sen. Met haar bullet-journal!

 

 Sanne Post (11) en Marjolein Bezemer (39) uit Ankeveen.

 Sanne (16) met haar vader Dimitry Stam (44) uit Nederhorst den Berg.

 Annemieke van den Berg (39) met dochter Mimi (12) uit 
Nederhorst den Berg.



Geen evenement mogelijk 
zonder inzet EHBO’ers

 

WIJDEMEREN - In ons mooie 
Wijdemeren vinden elk jaar 
veel festivals en evenemen-
ten plaats. De 3 Dorpen 
Loop, Avondvierdaagse, 
Koningsdag, Palingroken, 
Gondelvaart, sporttoer-
nooien en het Zomerspek-
takel, zomaar een greep uit 
de veelheid aan activitei-
ten. Weinig mensen weten 
echter dat zonder de inzet 
van de vrijwillige EHBO’ers 
deze evenementen niet 
mogelijk zouden zijn. Ster-
ker nog, door een gebrek 
aan beschikbaarheid drei-
gen kleinere evenementen 
in de toekomst te moeten 
worden afgelast. Maar wat 
doet een EHBO’er eigenlijk 
en hoe kun je je hiervoor 
aanmelden? Tijd voor een 
gesprek met enkele leden 
van de vereniging.

Door: Anja Lodder

Teamwork
Annemieke Lodder-Donker, 
al 22 jaar lid van de EHBO, 
vertelt enthousiast hoe leuk 
het is om bij de evenementen 

als ‘poster’ aanwezig te zijn. 
“We werken als team en zijn 
goed zichtbaar aanwezig. 
Veel letsel bestaat uit kleine 
verwondingen: schaafwon-
den, bloedneuzen, pleisters 
plakken, verstuikingen, pol-
sen, enkels, maar af en toe 
ook meer serieuze verwon-
dingen. Die verwijzen we 
door naar de huisartsenpost, 
maar soms moet er ook een 
ambulance worden gebeld. 
Reanimaties komen geluk-
kig minder vaak voor, al zijn 
we daar wel voor opgeleid 
met een apart AED diploma 
(defibrillator). Soms zijn er 
problemen door alcoholmis-
bruik en toenemend gebruik 
van drugs, maar er is dan 
vaak ook bewaking aanwe-
zig om de boel te sussen. Wat 
we wel altijd paraat hebben 
zijn de ‘natte lappen’. Men-
sen vergeten vaak te eten en 
te drinken en krijgen dan 
een hitteflauwte. Met water 
en een natte doek in de nek 
zijn ze zo weer op de been.”

Goed voorbereid op pad
Veel mensen gaan totaal 
onvoorbereid op pad gaan. 

Enkele tips? Annemieke: 
“Eet en drink genoeg (wa-
ter!), houd rekening met 
de weersomstandigheden, 
loop op goede schoenen en 
neem je telefoon mee met 
een ICE telefoonnummer 
(persoon te bellen In Case of 
Emergency). Wij zeggen ook 
altijd denk aan je BTW-tje: 
banaan (suiker), tuckoekjes 
(zout) en water. Mensen ne-
men vaak te weinig zelf de 
verantwoordelijkheid bui-
ten de deur maar ook thuis. 
Regel daar een goed gevulde 
verbandtrommel, een brand-
blusdeken en rook- en kool-
monoxidemelders.”

Gezellige club
Dat het een gezellige club 
is beaamt ook Chantal Ver-
hoef, bestuurslid en ver-
antwoordelijk voor PR en 
Communicatie. “We hebben 
ruim 50 leden die in team-
verband met elkaar werken 
en elk jaar een opfriscursus 
doen. Daarnaast is er sinds 
enkele jaren een samenwer-
king met de Brandweer ‘s-
Graveland (waar in de kazer-
ne Oranjeweg de cursussen 
worden gegeven). Regelma-
tig zijn er inzetoefeningen 
op locatie met naast de 
brandweer ook Lotus (Lan-
delijke Opleiding tot Uitbeel-
ding van Slachtoffers).”

Nieuwe leden
In 2018 is de EHBO bij 40 
evenementen ingezet. Chan-
tal: “We hebben dringend 
behoefte aan nieuwe leden. 
Vanaf 18 jaar kun je je aan-
melden. De kosten voor een 
basiscursus zijn € 195,- (en 
worden soms door je eigen 
ziektekostenverzeker ing 
vergoed). Daarnaast 40 euro 
per jaar voor de opfriscur-
sus. Je moet wel op je knie-
en kunnen om iemand te 
kunnen reanimeren maar 
verder is een goede lichame-
lijke conditie voldoende. Je 
verplicht je tot minimaal 3 
uur inzetbaarheid. De theo-
rie kan deels online worden 
gevolgd en de praktijk in 8 
maandagavonden of 3 zater-
dagen. Voor meer informa-
tie: ehbosgraveland@gmail.
com Margreet Holdinga van 
het secretariaat geeft graag 
alle informatie.”

Woensdag 26 juni 20196

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | In samenwerking met
DE NIEUWSSTER

Vriendelijke groet,

Krijn & Wilma Voorn

 Kortenhoef, 01-06-2019 
Geachte relatie,      
 
Daar wij allang de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, 
willen we het nu wat rustiger aan gaan doen. 

Na ruim 41 jaar was dat best een moeilijke beslissing, je kan je 
klanten toch zo maar niet in de steek laten. 
Daarom openen wij op de Koninginneweg een showroom waar 
we alleen op afspraak open zijn. Zo kunnen wij de tijd nemen om 
u de gebruikelijke kwaliteit, service en adviezen te geven. 
De winkel aan de Elbert Mooylaan sluit per 1 juli a.s. 
We gaan van begin augustus t/m half oktober eerst een mooie 
reis met onze camper maken. Daarna zijn wij weer geheel tot u 
dienst en hopen wij u afspraak tegemoet te zien. 

Het nieuwe adres is; 
Koninginneweg 42 B 
Naast Smallenburg het grindpad op 
Kortenhoef 

Voor een afspraak kunt u bellen; 
035-6562680 
06-83988292 / 06-53771761
 
Of stuur een mailtje; 
info@kvwoninginrichting.nl 
k.voorn@hetnet.nl 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Heeft u alle smaken 
al geproefd?

Schepijs € 1,00 per bolletje

Deze week t/m vrijdag tot 19.30 uur, 
zaterdag tot 17.00 uur

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

24 uur per dag bereikbaar
Tel. 06 - 233 09 339

Een voorbespreking voor uw eigen afscheid of voor
dat van een naaste én inzicht in de uitvaartkosten?

U kunt mij altijd bellen voor een afspraak.

Uitvaartverzorging
Wijdemeren e.o.

Monique Houtzager
info@inmemoriamuitvaarten.nl
www.inmemoriamuitvaarten.nl

In Memoriam Uitvaarten

Kom jij ons team versterken?!
Weekblad Wijdemeren zoekt een

bezorger om op woensdag
in Kortenhoef ons weekblad te 

bezorgen. 

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op per
telefoon: 06- 136 678 48
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Reactie op ‘Wie was De Mol?’

LOOSDRECHT - De komende 
maanden is er in kasteel- 
museum Sypesteyn in Nieuw 
Loosdrecht een expositie 
over Ds. Joannes de Mol met 
als titel ‘Wie was De Mol?’. 
Hij werd in 1726 in Harlingen 
geboren en was van 1753 
tot 1781 predikant in Oud 
Loosdrecht. Hij geniet ech-
ter vooral bekendheid als 
de producent van het fraaie 
‘Loosdrechts porselein’. Wan-
neer u dit leest zal duidelijk 
worden waarom ik inhaak op 
de vraag ‘Wie was De Mol?’

Door: Joop Glijn

Optreden als De Mol
In september 2017 ontving 
ik een uitnodiging van de 
Historische Kring Loosdrecht 
om in de persoon van Ds. Jo-
annes de Mol een bijdrage te 
leveren aan de opening van 
hun nieuwe verenigingsge-
bouw. Informatie over ds. De 
Mol ontving ik via een fraai 
boekwerk ‘De Loosdrechtse 
porseleinfabriek boven wa-
ter’, een eigen uitgave van 

de HKL, waarin uitgebreid 
verslag wordt gedaan over de 
vindplaats van de door Ds. De 
Mol in de 18e eeuw gebouwde 
porseleinfabriek.

Deze locatie lag tegenover 
de huidige NH- kerk in Oud-
Loosdrecht, op de plek waar 
ook de vroegere ‘Oude Kerk’ 
heeft gestaan, waarin Ds. 
De Mol zijn standplaats had. 
De levensbeschrijving van 
ds. De Mol maakte op mij 
diepe indruk. Die bracht me 
op het idee om een preek te 
schrijven die ik als Ds. De Mol 
vanaf de kansel zou kunnen 
uitspreken. Dat is ook zo ge-
beurd. Als telg uit een Oud-
Loosdrechtse familie bewaar 
ik hieraan een bijzondere 
herinnering.

Een eigen porseleinfabriek
Toen De Mol in 1753 zijn 
standplaats in Oud- Loos-
drecht betrok, verkeerden 
vele gezinnen als gevolg 
van de vervening, in grote 
armoede en werkeloosheid. 
Naast zijn wekelijkse preek 
en het ondersteunen van zijn 
gemeenteleden in vreugde en 
verdriet, voelde hij zich in 
hoge mate ook verantwoorde-
lijk voor het verbeteren van 
hun levensomstandigheden.

De dominee had privé grote 
belangstelling voor minera-
logie, in het bijzonder voor 
porselein dat vanuit China 

naar Europa was komen over-
waaien.

Dit was in de periode dat er 
in ons land een stroming ont-
stond om door het stichten 
van zgn. ‘armenfabrieken’ 
ongeschoolden de mogelijk-
heid boden om daarin de kost 
te kunnen verdienen. In dat 
licht moet ook de bouw van 
De Mols Porseleinfabriek 
worden gezien. Hij kreeg 
hierbij ook financiële onder-
steuning van zijn familie. Op 
een gegeven moment wist hij 
in zijn fabriek niet minder 
dan 70 dorpsgenoten aan het 
werk te zetten.

De Porseleinfabriek heeft 
echter slechts kort bestaan, 
namelijk van 1774 tot 1784. 
Na de eerste succesvolle jaren 
ontstonden er daarna toch 
financiële problemen, waar-
door hij genoodzaakt werd 
om leningen aan te gaan 
om aan zijn verplichtingen 
te kunnen voldoen. Naast 
problemen van persoonlijke 
aard. Niet alleen overleed in 
1780 zijn vrouw en zijn ge-
liefde broer, maar daarnaast 
ontstonden er ook grote pro-
blemen met de levenswandel 
van zijn enige zoon, waar-
door ook de kerkenraad er 
zich ermee moest bemoeien. 
Mede door oplopende span-
ningen en grote zorgen liet 
ook zijn gezondheid op een 
gegeven moment te wensen 

over. Met als gevolg dat hij 
in 1781 vervroegd emeritaat 
aanvroeg en die ook kreeg.
In november 1782 werd hij 
helaas gedwongen om ook 
het beheer over zijn fabriek 
over te dragen aan zijn obli-
gatiehouders. En hoe tra-
gisch, aan het einde van dat 
jaar overleed ds. De Mol in 
alle eenzaamheid in een loge-
ment in Amsterdam. In 1784 
werd het faillissement over 
zijn fabriek uitgesproken.

Borstbeeld
Het bouwplan Porseleinha-
ven zal een luxe uitstraling 
krijgen. Toch pleit ik ervoor 
dat op een centraal gelegen 
plek ruimte komt voor een 
borst- en/of standbeeld voor 
Joannes de Mol.

Een zichtbare herinnering die 
een centraal gelegen plaats 
verdient met rondom een 
paar zitbanken. Daarop kun-
nen Loosdrechters nieuwsgie-
rige toeristen vertellen wie 
deze dominee De Mol was en 
over zijn dappere poging om 
via zijn Porseleinfabriek de 
levensomstandigheden van 
hun verarmde voorouders te 
verbeteren. Helaas heeft De 
Mol het niet meegemaakt dat 
het door hem geproduceerde 
Loosdrechts porselein eeu-
wigheidswaarde heeft gekre-
gen en te bezichtigen is in 
kasteel-museum ‘Sypesteyn’ 
in Nieuw Loosdrecht.

   

Vreugdevol afscheid Stefan en Lianne

ANKEVEEN- Heel Ankeveen 
was present op het afscheid 
van Lianne en Stefan van 
Houten zaterdag jl. Na 20 
jaar krijgt Het Wapen van 

Ankeveen een nieuwe groep 
van vier eigenaars.

Van wie Jodi Marx alweer 
druk aan het werk was achter 

de bar, samen met een grote 
groep ex-hulpen aan de tap, 
in de keuken en in de bedie-
ning. Jodi gaat samen met 
Bas van Dijk, Ferry Brok en 
Gerben Bos het café-restau-
rant exploiteren. “Dat willen 
we voor ongeveer 25 uur per 
week gaan doen, want we 
hebben er ook nog een baan 
bij. Het is de bedoeling om ze-
ven dagen per week open te 
zijn”, zegt Bas. Het moge dui-
delijk zijn dat het kwartet op 
zoek gaat naar versterking. 
Het wachten is nog op de ver-
gunning van de gemeente.

Vanaf 17.00 uur stroomden 
de gasten binnen bij Het Wa-
pen. Wie om zich heen kijkt, 
ziet inderdaad dat dit café 
het centrum van het sociale 
leven van het dorp is. Bijna 
alle verenigingen waren aan-
wezig, want vrijwel iedereen 
vergadert, feest, danst, zingt 
en treurt op deze plek. Van 
stembureau tot sociëteit en 

van lokale pinautomaat tot 
condoleance, in Het Wapen 
kom je samen. Veenman, Hil-
horst, Hagen, Torsing, Koster 
en De Kwant zijn slechts en-
kele namen van dorpsgeno-
ten wier leven is opgebouwd 
in dit café.
De waardering voor wat Lian-
ne en Stefan in twee decen-
nia hebben gedaan, blijkt ook 
uit de cadeautafel die rijk ge-
vuld is met enveloppen, fles-
sen drank en veel bloemen. 
Bijzonder in het oog springt 
een fraai stuk houtsnijwerk 
van Marcel Veenman, waar-
bij Stefan ontspannen in de 
deurpost staat afgebeeld. Van 
biljartvereniging ‘t Centrum 
kreeg Stefan een keu in een 
professioneel foedraal plus 
vier biljartlessen, niet nadat 
hij bevestigde voortaan als 
penningmeester van deze 
club de kas te bewaken.

Reischeque
Buurman Henk Bakhuizen, 

die als dj Daniël Dekker on-
der andere nauw betrokken 
is bij het Eurovisie Songfesti-
val, sprak namens een Feest-
comité het vertrekkend paar 
toe. Hij roemde de inzet, met 
lange werkweken vanaf 1999. 
Bovendien was hij vol lof over 
Stefan als kroegbaas die al-
tijd vriendelijk zijn gasten 
te woord stond en nooit mee 
ging met praatjes over perso-
nen. ‘Horen, zien en zwijgen’. 
Ook Daniël was het niet ont-
gaan dat ‘alles hier gebeurt’. 
Hij was ervan overtuigd dat 
Stefan en Lianne en hun 
kinderen nog een prachtige 
toekomst voor zich hebben. 
Uiteindelijk kon hij hen een 
reischeque van 2250 euro 
overhandigen, van alle Anke-
veense verenigingen. Stefan 
van Houten was even sprake-
loos, hij dankte eenieder voor 
alle mooie woorden en het 
liefdevolle afscheid. Daarna 
barstte het feest los tot in de 
kleine uurtjes.

 Daniël Dekker te midden van Stefan en Lianne



Boxen SLOEPenTOCHT te koop

Loosdrecht - Op 7 juli is het 
jaarlijkse feest op het water, 
met dit jaar als thema: Ga 
voor goud! Dit jaar is het de 
20ste SLOEPenTOCHT en dus 
extra reden voor een feest.

Versieren jullie dit jaar je 
boot als mooiste én hebben 
jullie de zo gewilde wimpel 
op de boot hangen? Show de 
boot aan de jury bij de ver-
schillende sluizen en maak 
kans op één van de twee 
hoofdprijzen. Zijn jullie de 
gelukkige winnaars? Dan 
winnen jullie een COBB BBQ 
ter beschikking gesteld door 
Bonnema Watersport of een 
Goudbaartje van 5 gram ter 
beschikking gesteld door 
Goud Inkoop Zeist.

Hoe kom je aan zo’n wim-
pel? Deze is te koop in een 
box samen met de proeve-
rijbonnen voor 4 personen, 
het programma, de route en 
andere cadeaus en aanbie-

dingen. Deze kunnen vanaf 
aanstaande zaterdag 29 juni 
vanaf 10 uur gekocht worden 
bij Joy’s Cadeaus & Woon-
accessoires (Nootweg 43C, 
Loosdrecht), Sam’s Food & Ice 
(Oud-Loosdrechtsedijk 198, 
Loosdrecht) en bij de Sluis-
wachter van de Mijndense 
Sluis, (Mijndensedijk 21, 
Loenen) voor slechts € 27,50. 
Koop snel een box bij een 
van de deelnemende pun-
ten, want het is zonde om de 
goedgevulde box te missen.

Het rondje Loosdrecht wordt 
zowel linksom als rechtsom 
gevaren: vanaf de Drecht via 
de ‘s Gravelandsevaart, naar 
het Hilversums Kanaal en 
via sluis het Hemeltje naar 
de Vecht. Dan door de Mijn-
dense Sluis weer terug via de 
Loosdrechtse Plassen (Eer-
ste en Tweede Plas) naar de 
Drecht.

Heeft u geen boot, dan zijn 

er nog genoeg mogelijkhe-
den om deze gezellige dag bij 
te wonen. U kunt op de fiets 
langs de verschillende slui-
zen en podia fietsen en van 
de sfeer meegenieten! Bij ie-
dere sluis en bij verschillende 
horecapunten is er de gehele 
dag livemuziek en vermaak!

Let op: bij de Mijndense sluis 
is de weg afgesloten voor 
voertuigen, u kunt hier al-
leen per fiets of wandelend 
komen. Toch met de auto ko-
men? Bij sluis ‘t Hemeltje in 
Nederhorst den Berg wordt 
gezorgd voor parkeergele-
genheid, volg hiervoor de 
parkeerinstructies van onze 
parkeerwachten op.

De SLOEPenTOCHT is op 7 
juli vanaf 10.30 uur. Wilt 
u meer informatie over de 
SLOEPenTOCHT? Kijk dan 
op onze website www.stich-
tingsloep.nl.
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Á Night out with Snowé  

kippenveluitvoering van hoog 
niveau

Door: Edgar en Clara Broekman

Op 15 juni verzorgde het 
Loosdrechtse jongerenkoor 
Snowe een avondvullend 
en zeer afwisselend pro-
gramma in theater Spant! 
in Bussum. Er was duidelijk 
keihard gewerkt, maar ook 
het plezier van samen mu-
ziek maken spatte van het 
podium.

Bekende meerstemmig uit-
gevoerde nummers zoals 
Skyfall, Gladiator en Fix You 
van Coldplay werden prach-
tig uitgevoerd en daarbij 
was ‘Puppet on a String’, met 
een ijzersterke choreografie, 
een absoluut hoogtepunt.

Er wordt veel gezongen in 
het Gooi, er zijn meer koren 
dan bushaltes, en hoe leuk is 
het dan om je als koor te on-
derscheiden met gedurfd re-
pertoire, zoals het a capella 
gezongen Northern Lights 
van de jonge Noorse compo-
nist Ola Gjeilo. Snowe zong 
dit adembenemend mooi 

en spatzuiver. Ook het in 
het Noors gezongen Eatne-
men Velie en het Afrikaanse 
Baba Yetu met solo’s van Roy 
de Graaf, Tamsyn en Nicole 
Southam werden perfect uit-
gevoerd. Daarnaast maakte 
de choreografie en de ver-
schillende kleurige chique 
outfits het een feestje om 
naar te kijken.

Binnen Snowe is recent ook 
een 8 leden tellende a capel-
la vocal group ontstaan: Vice 
Versa. Zij zongen ingewik-
kelde meerstemmige num-

mers zoals 500 Miles en May 
it be van Enya en als afslui-
ter het prachtige Nearer my 
God to thee, stuk voor stuk 
kippenveluitvoeringen van 
hoog niveau.

Daarnaast was er nog een 
optreden van de band Frost-
bite met de zeer ontspannen 
en zuiver gezongen vocals 
van Nicole Southam en Roy 
de Graaf.

‘Is het nu afgelopen? Ja, dit is 
ons laatste nummer’ grapte 
lage bas Mike van der Wal 
die de avond luchtig en met 
veel humor aan elkaar praat-
te.

Maar natuurlijk volgde er 
nog een toegift voor alle en-
thousiaste bezoekers.

Petje af voor dit koor, onder 
directie van Jacqui Southam, 
dat de afgelopen jaren dui-
delijk grote stappen heeft 
gemaakt. Die waardering 
blijkt ook bij deelname aan 
diverse festivals in binnen- 
en buitenland, waar Snowe 
steeds hoge ogen gooit.
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Het bestuur van de ge-
meenschappelijke regeling 
Belastingsamenwerking 
SWW-gemeenten (BSWW) 
heeft besloten:

a. De heer M. Nieuwpoort is onbe-

zoldigd gemeenteambtenaar belast 

met de invordering van gemeente-

lijke belastingen (invorderingsamb-

tenaar).

b. De heer M. Nieuwpoort is onbe-

zoldigd gemeenteambtenaar belast 

met de heffing van gemeentelijke 

belastingen (heffingsambtenaar).

Besluiten a tot en met b treden 

in werking met ingang van 1 april 

2019. 

Belastingen SWW

Besluit aanwijzing (onbezoldigd)
invorderingsambtenaar

Officiële bekendmaking
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Legervrienden, 30 jaar na dato

Door: Niels van der Horst

Nederhorst den Berg - Na zo 
lange tijd nog steeds dikke 
maten blijken te zijn. Met 
z’n achten. Dat werd duide-
lijk bij de reünie van twee 
klasjes van zes mannen die 
samen in 1988 de officiers-
opleiding van de landmacht 
hadden gevolgd. Vier man 
waren helaas verhinderd 
maar er waren al geluiden 
om het snel opnieuw te doen 
zodat vermoedelijk over een 
paar maanden het twaalftal 
compleet zal zijn.

Opleiding
Jaap Franse was de initia-
tiefnemer van het bij elkaar 
brengen van de ooit samen 
door de modder kruipende 
collega officieren in oplei-
ding Jaap en de rest waren 
afgestudeerde studenten die 
toen nog verplicht in dienst 

moesten. Hij herinnerde zich 
nog dat er een strenge selec-
tie plaatsvond en dat de op-
leiding nogal stevig was. Die 
duurde zes maanden waarin 
je klaargestoomd werd een 
peloton van veertig man een 
jaar lang te kunnen leiden. Je 
stond mentaal en fysiek be-
hoorlijk onder druk en er vie-
len gaandeweg ook behoor-
lijk wat mensen af. Maar dat 
was noodzakelijk gezien de 
verantwoording die volgde. 
Jaap en de elf anderen waren 
fanatiek omdat ze zoveel mo-
gelijk van de opleiding wilde 
maken. Tijdens de pittige 
trainingen sleepten ze elkaar 
geregeld door moeilijke mo-
menten heen.

Reünie
Een tijdje geleden kwam 
Jaap een van de jongens van 
zijn lichting van dertig jaar 
terug in Amsterdam tegen. 

Dat werd zo’n gezellige ont-
moeting dat ze besloten dat 
het ook heel leuk zou zijn om 
dit met de hele groep te doen. 
Ze waren destijds toch een 
flinke periode intensief met 
elkaar omgegaan en goeie 
maatjes geworden. De acht 
aanwezigen kwamen van 
heinde en ver. Eentje was uit 
Dubai hierheen gevlogen. Hij 
is daar directeur van het ha-
venbedrijf. Een ander is am-
bassadeur in Peru en moest 
dus ook van ver komen. Ook 
hun opleider die hen destijds 
flink had gedrild, was aan-
wezig. De meesten waren via 
social media achterhaald en 
de reünie was daar. Ze von-
den elkaar weinig veranderd. 
“Behalve dat onder deze pet 
vroeger mooie krullen zaten” 
zei er een met een glimlach 
en wees op zijn wat kalende 
hoofd. Na de eerste verhalen 
gingen de mannen roeien op 
de Spiegelplas. Jaap Franse is 
lid van de watersportvereni-
ging waar hij instructeurs 
en twee grote boten had ge-
regeld. Na wat aanwijzingen 
roeiden ze de haven uit en 
de plas op. Het was de bedoe-
ling een uurtje te varen op de 
Spiegelplas en na terugkomst 
met een gemotoriseerde boot 
naar Het Boothuys te gaan. 
Daar zullen tijdens het eten 
veel herinneringen en le-
venservaringen zijn opge-
haald, mede omdat iedereen 
gevraagd was foto’s van hun 
officiersopleiding mee te ne-
men.

   

SVS Graveland sluit seizoen af met toernooien
Nadat JO19-3 eerder dit sei-
zoen al op toernooi was 
gegaan, vertrokken vorige 
week vrijdag JO19-1 en JO19-
2 voor de tweedaagse Zwolle 
International Cup. Beide 
teams bereikten zaterdag 
na de poulewedstrijden de 
finaledag. Op zondag behaal-
den ze een verdienstelijke 4e 
(JO19-1) en 8e plaats (JO19-2).

VR1 besluit met toernooi - 
VR1 heeft met een mooie 
6e plaats op het toernooi in 
Utrecht het seizoen afgeslo-
ten.

SVSCUP 35+ - Remko Kem-
pers heeft afgelopen zater-
dag met succes zijn kop-
positie verdedigd. Hij bleef 
Niels Steenvoorden en Marco 
Nieuwenhuis net voor en 
nam naast de beker ook een 

voetbalshirt van Juventus in 
ontvangst. Het rugnummer 
daarvan uiteraard 35 PLUS.

SVS CUP Zomereditie - Voor 
de lol en een beetje om in 
conditie te blijven. Senioren 
en JO19-junioren spelen elke 
dinsdag om de SVS Cup Zo-
mereditie. Ook meedoen? 
Zorg dat je er dinsdags bent 
om 20.00 uur.

Buitengewone ALV - Afge-
lopen donderdag heeft het 
bestuur de begroting gepre-
senteerd aan de leden voor 
het seizoen 2019-2020. Na de 
toelichting door de penning-
meester stemden de leden 
hiermee in.

Nieuwe selectie - De selectie 
is deze week voor het eerst 
bij elkaar gekomen. Ruim 

50 spelers zullen komend 
seizoen drie teams forme-
ren. De begeleiding van de 
selectie bestaat naast hoofd-
trainer Leon Roorda uit Kees 
Langerak (assistent-trainer 
1e), Bas Kers (leider 1e), Nyn-
ke Kuiper (verzorging), Peter 
van Boeijen (trainer 2e) en 
Wim Miltenburg (leider 2e). 
Voor de begeleiding van het 
3e worden momenteel ge-
sprekken gevoerd.

Wijdemeren Beach: Footvol-
ley - Zondag 30 juni ruilen de 
voetballers het gras in voor 
het zand tijdens het Footvol-
ley 2019 toernooi. Er wordt 
gespeeld bij sporthal De Fuik 
en het begint om 12.00 uur.

Informatie en lid worden? Ga 
naar www.svsgraveland.nl

Biljarten in A’veen
Ankeveen - Door het besluit 
van Stefan van Houten om 
medio dit jaar te stoppen 
met het Wapen van Anke-
veen zagen de biljarters van 
Tien van Rood hun seizoen 
gehalveerd worden. 

Niet 13 speelronden, maar 
slechts 6 konden onder de 
vertrouwde waard gespeeld 
worden. Dat zou ook inhou-
den dat het geldbedrag dat 
beschikbaar gesteld wordt 
aan een organisatie of ver-
eniging die zich inzet voor 
de Ankeveense jeugd de 
helft minder zou zijn. Daar-
om besloten de biljarters om 
het inschrijfgeld te verdub-
belen en de maand juni uit 
te roepen tot finalemaand.

De reguliere speelronde 
werd op donderdag 6 juni 
gehouden. Die werd inge-
luid met een optreden van 
stewardess Martine Stam. 
Zij was door de biljarters ge-
contracteerd om op 19 juni 
haar voorstelling ‘Droom-
reis met Mar10air’ te spelen 
in Theater De Dillewijn voor 

de leerlingen van de Joseph 
Lokinschool en gaf een kort 
optreden voor de biljarters. 
Daarna barstte het biljart-
geweld los. De opkomst was 
met 16 deelnemers groot. 
Twee opvallende partijen: de 
marathonpartij van Jeroen 
van Voorst tegen Norbertus 
Meisner; ruim driekwartier 
is bij deze spelsoort uitzon-
derlijk lang en de winstpar-
tij van zoon Bram op vader 
Oscar Schouten. Bram reikte 
ook tot de finale en moest 
daarin zijn meerdere erken-
nen in oom Robur die om 
de finale te bereiken René 
de Rooij, Rob van der Helm 
en Jos van de Berg had uit-
geschakeld. Jos werd derde 
door de troostfinale van 
Norbertus Meisner te win-
nen, die eindelijk weer eens 
tot de laatste vier doordrong. 
Wie de laatste winnaar on-
der het bewind van Stefan 
van Houten wordt, zal op 
donderdag 27 juni bekend 
zijn. Dan wordt vanaf 21.30 
uur de finaleronde met dub-
bele punten gespeeld.

   

VVN Multinal voetbal event 
op Sportpark Meerzicht
Nederhorst den Berg - Op 
28 en 29 juni bent u weer 
van harte welkom bij het 
VVN Multinal Voetbal Event 
op Sportpark Meerzicht. 
Deze editie met het thema 
‘Forzaibiza’ Spaanse sfeer 
in Nederhorst!

De poule-indelingen en aan-
vangstijden zijn inmiddels 
bekend. Wat ons betreft kan 
het Voetbal Event begin-
nen. Dit jaar gaan 22 teams 
spelen (waaronder 5 dames-
teams!) om de Multinal Bo-
kaal. Er wordt gevoetbald 
in een prestatie gerichte- en 
een recreatieve poule. De da-
mes spelen natuurlijk in een 
eigen poule.

Zijn de eerste wedstrijden 
gespeeld op vrijdagavond, 
dan volgt de gebruikelijke 
daverende feestavond.

Het feest worden opgeluis-
terd door dj Aux Tha Master-
fader. Bekend van festivals 
als de Zwarte Cross en Low-
lands. Eveneens achter de 
draaitafels te vinden tijdens 
de gala’s en festiviteiten 
rond de Champions League 
finale.

Zaterdag wordt de rest van 
het voetbalprogramma af-
gewerkt met rond ca. 15.30 
uur de finale om de Mul-
tinal Bokaal. De ochtend 
staat verder in het teken van 
de jeugd. Het luchtkussen, 
staat klaar voor gebruik. 
Van 10.30 - 12.00 uur kan 
er naar hartenlust geknut-
seld en geschminkt worden 
door meisjes en jongens van 
4 tot 9 jaar. Om 12.00 start 
het FIFA 19 toernooi voor de 
jeugd van 8 - 15 jaar (er zijn 
nog een paar plekjes vrij) 
dus mocht je ‘game master’ 
van Nederhorst willen wor-
den geef je dan snel op. Meld 
je aan op fifamultinal19@
gmail.com o.v.v. naam, leef-
tijd en telefoonnummer.

Op het Forzaibiza plein zorgt 
gedurende de middag DJ Ray, 
speciaal overgevlogen uit 
Rusland, voor de ‘chille Ibiza 
vibe’. Aan alles is gedacht, 
relaxte zitzakken, een heet 
gestookte BBQ, buiten bar, 
de Cocktailshakers en IJs 
van IJsboerderij de Willigen, 
voor elk wat wils. Nieuws-
gierig geworden? U bent van 
harte welkom!

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | In samenwerking met
DE NIEUWSSTER

 Fotograaf: Jolanda van der Linden



Gijs Bergman finisht tussen 
tweeling Jacobs

NEDERHORST DEN BERG- 
Het waren zware omstan-
digheden voor de 311 
deelnemers aan de 34e 
Sprinttriathlon in Neder-
horst den Berg. Tijdens de 
500 meter zwemmen in de 
Spiegelplas leek de zon nog 
een welkome vriend, maar 
bij 20 km. fietsen en 5 km. 
hardlopen scheen de kope-
ren ploert onbarmhartig 
fel afgelopen zondag. Gijs 
Bergman eindigde knap als 
tweede, tussen de gebroe-
ders Jacobs, Tim werd eer-
ste en Daan derde.

door: Herman Stuijver

Net als bij de Drie Dorpen 
Loop begin juni waren ook 
nu de 10 ‘s-Gravelandse EH-
BO’ers prominent aanwezig, 
met een natte handdoek aan 
de finish. Langs het hard-
loopparcours waren drie 
waterpunten en er was zelfs 
een sproeier. Hoewel veel 
lopers zichtbaar uitgeput 

leken door de hitte waren 
er gelukkig geen inciden-
ten. Winnaar Tim Jacobs, 
de 1 cm. kortere van een 
eeneiige tweeling, vertelde 
dat hij zich ‘redelijk’ had 
gevoeld. “Ik heb iets meer 
water genomen, maar ik 
kon goed diep gaan. Vooral 
bij het hardlopen kon ik het 
verschil maken.” Hij won in 
55 minuten. Bij het fietsen 
nam Berger Gijs Bergman 
na de eerste ronde de kop 
over. “Bij de tweede ronde 
gaf ik gas en passeerde Tim, 
want ik weet dat hij een be-
tere loper is. Het bleek net 
niet genoeg.” Met een smile 
van oor tot oor voegt Gijs 
eraan toe: “Maar ik ben wel 
de beste Berger” en dat leek 
met een reusachtige beker 
van sponsor A en S Financi-
eel Adviseurs voor hem de 
hoofdprijs. Nu op naar de 
hele marathon in Almere. 
Bij de vrouwen was de eerste 
prijs voor Emma den Besten, 
gevolgd door Lisa Bielevelt 
en Natascha van der Vis uit 
Oudeschild, Texel. De Beste 
Bergse vrouw was Janneke 
Korteling. Er waren ook ne-
gen estafetteteams die de 
pijn verdeelden met z’n drie-
en. Hier eindigde ‘Van Dam 
tot Dijk’ als eerste, voor Bij-
na Familie en Team zonder 
Naam.

Soepele organisatie
De organisatie leek beter dan 
ooit. Zo was het een logis-
tieke uitdaging om de start 
van de tweede groep soepel 

langs de binnenkomende 
fietsers van groep 1 te laten 
gaan. Het verliep perfect. Ex-
Iron Man Jan Mijwaart lever-
de bij het Parc Fermée, waar 
de wisselingen van badpak 
naar fietsen en hardlopen 
plaatsvinden, een mooie bij-
drage. Samen met anderen 
controleerde hij niet alleen 
de materialen, hij moedigde 
de deelnemers ook aan. De 
Sprinttriathlon kent twee 
groepen, zij die opgeven 
binnen 1 uur en 15 minu-
ten te kunnen afronden en 
de tweede groep die meer 
tijd denkt nodig te hebben. 
Daarbij hoorde onder andere 
een ex- Berger die wel 10 
minuten nodig had om zijn 
natte spullen te verwisselen 
in een stijlvol fietspakje en 
ook nog eens uitgebreid z’n 
zonnebril ging poetsen.

De finish was voor het 
eerst in het parkje aan de 
Blijklaan vlakbij de feest-
tent, de sponsors en de bier-
tap. Elke binnenkomer kreeg 
een goodiebag van House 
of Nutrition, naast een me-
daille uiteraard. Speakers 
Ewald en Rien van Huisstede 
en Mark Hilberts wisten het 
publiek te amuseren met 
nuttige informatie. Waarbij 
de hulp van BRC- en IJsclub-
vrijwilligers weer van een 
hoog niveau was. Na afloop 
was het nog gezellig met een 
optreden van de band Major 
Seventh.

   

CLUB 4711

Uitslag + stand lente-toer-
nooi Biljartclub 4711: Ma. 17 
juni: J. van Greuningen - W. 
Clements 0-2, Mw. T. Bos - E. 

Vernooij 0-2, M. Zieleman - J. 
Vrijburg 2-0; Stand aan kop: 
W. Clements 12-35 (kampi-
oen), M. Zieleman 12-28, J. 
van Greuningen 12-25. Pro-
gramma: Ma. 24 juni 19.30 
uur: 1e ronde zomertoernooi 

Biljartclub 4711, vr. 28 juni: 
biljartlessenvan 16.00 tot 
17.30 uur, bar geopend van 
14.30 tot 20.30 uur, za. 29 
juni 16.00 uur: 4711-maand-
toernooi biljarten (locatie 
Café Die2)
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-
aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321. 

Cito Transport: Lev: zand, 
grond, grind, ook in bigbags 

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 106, 
Ned. Den Berg. 0294-251451.

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 
terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 
du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!!

GRATIS Waarde indicatie ?
035 - 656 0235

CURA PEDICURE & MANICURE
ProVoet - Wendy Brockhoff

Kortenhoef, tel.: 06-51102957
www.curapedicuremanicure.nl

Ter overname aangeboden: 
mooie, compleet ingerichte
bloemen/plantenbus met

goedlopende ventwijk. 
Tel. 06-30064980.

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg
06-27228668 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp
06-53148137 31 jr. ervaring!

Vrijblijvende offerte

HAGENgereedschapslijperij
SLIJPT ALLES wat SCHERP
moet zijn! Ook voor aan-

nemer en particulier. Kom
het brengen! Trapgans 2a
Ankeveen. Tel.: 6560270

Onafhankelijk financieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Te koop:  kleine baaltjes
hooi super kwaliteit 

tel 0657565103
gratis  thuisbezorgd

in Wijdemeren        

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis

030-7853826/06-11113421

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

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

MET NAALD EN DRAAD 
Voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Aangeboden: Hulp in Huis-
houding. Tel: 06 33590799

Smartphones, Tablet en PC
Reparatie/Advies/Verkoop

Het BESTE abonnement
GRATIS voor u uitgezocht!

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9

 ‘s-GRAVELAND
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28 en 29 juni
VVN Multinal Voetbal 
Event
- Nederhorst den Berg
Deze editie met  het thema 
‘Forzaibiza’. Spaanse sfeer 
in Nederhorst!
www.vvnederhorst.org

28 juni t/m 30 juni 
Wijdemeren Beach
- Kortenhoef
Je neemt 300 kuub zand, 
een paar netten en een 
bal…en BAM! Kom kijken 
en genieten van dit zomerse 
sportfeest! 
www.wijdemerenbeach.nl 

28 t/m 30 juni
Hilversum Kei Live
Tijdens het reguliere week-
end, het laatste van juni, 
staat er voor De Kei het 
bekende podium, met een 
line-up zoals men gewend 
is. Het alom geroemde feest 
op vrijdagavond met dit 
jaar een optreden van “The 
Recipe”, op zaterdagavond 
een Jamsession, Big Band en 
DJ’s, en op zondag de altijd 
populaire Hollandse mid-
dag. www.keihilversum.nl

t/m 27 oktober 
Tentoonstelling: Wie was 
de mol?
- Loosdrecht
Wie was De Mol? is het ver-
haal van dominee de Mol, 
een verhaal over Loosdrecht 
en een ambitieus man in 
een ambitieuze tijd.
www.sypesteyn.nl 

29 juni
Open Middag Historische 
Kring Kortenhoef e.o.
U bent welkom tussen 13.00 
en 16.00 uur.
Kerklaan 89 te Kortenhoef
www.hk-kortenhoef.nl

30 juni 
Open deurendag in de 
Meentwerf
- Hilversumse Meent
De Meentwerf is een Cul-
turele Broedplaats in de 
Hilversumse Meent, met 6 
ateliers, een Mongoolse tent 

en La Kantina. Op 30 juni 
zijn alle ateliers open van 
13 tot 17 uur en is er werk 
te bewonderen van de kun-
stenaars. In La Kantina kunt 
u terecht voor een drankje. 

6 juli 
Vaartocht Ankeveense
Plassen
Beleef de zonsondergang 
op het stille water van de 
Ankeveense Plassen. www.
natuurmonumenten.nl/na-
tuurgebieden/ankeveense-
plassen

7 juli 
SLOEPentocht
- Loosdrecht
Varen, muziek, gezellig-
heid, proeverijen, hapjes, 
feest, mooie natuur. dat wilt 
u niet missen! 
www.stichtingsloep.nl 

7 juli 
OERRR Ontdek de
geluiden uit het bos
- ‘s-Graveland
Ga mee met de boswachter 
op ontdekkingstocht door 
het bos van de ’s-Graveland-
se buitenplaatsen! Deze 
activiteit duurt anderhalf 
uur en is geschikt voor ge-
zinnen met kinderen vanaf 
4 jaar.

Ontdek de buitenplaat-
sen van ’s-Graveland
inclusief Bantam
Ga mee en ontdek de na-
tuur en de cultuurhistorie 
op Boekesteyn, Schaep en 
Burgh en Bantam. De bos-
wachter weet de mooiste 
plekjes te vinden!
www.natuurmonumenten.
nl/bcgooienvechtstreek

UITAGENDA

TENTOONSTELLING:
PLOEGSCHILDER JANNES DE VRIES (1901-1986), 

t/m 7 juli
Het Groninger Hogeland - 
Kortenhoef
Tot en met 7 juli 2019 is 
de tentoonstelling ‘Het 
Groninger Hogeland’ van 
ploegschilder Jannes de 
Vries (1901 - 1986) te bewon-
deren. Kunst aan de Dijk 
Kortenhoef presenteert dit 
jaar een prachtige verzame-
ling werk uit particuliere 
collecties van de Ploegschil-
der Jannes de Vries (Meppel 
1901- 1986 Groningen). Een 
must voor iedere liefheb-
ber van expressionistische 
schilderkunst.
www.kunstaandedijk.nl

OERRR STRUINEN EN KNUTSELEN MET DE BOSWACHTER
- ´S-GRAVELAND
30 juni
Wandel mee met de bos-
wachter over de buiten-
plaatsen van ‘s-Graveland. 
Deze gezinswandeling is 
speciaal voor gezinnen met 
kinderen vanaf 4 jaar en 
duurt anderhalf uur.
Ga samen met de boswach-
ter op ontdekkingsreis 
door de ’s-Gravelandse Bui-
tenplaatsen Boekesteyn en 
Schaep en Burgh. Ontdek 
wie de bewoners van het 
bos zijn en hoe zij leven. De 
boswachter weet antwoord 
op al je vragen. Neem een 
tasje mee om onderweg de 
mooiste bos schatten te ver-
zamelen. Met je vondsten ga je in het bezoekerscentrum knutselen en krijg je een glaasje 
limo.
www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

ZOMERAVONDCONCERT BMOL  - KORTENHOEF

4 juli om 19.30 uur 
Deze avond sluit BMOL een succesvol seizoen af met een zomerconcert op de Salomon-
stempel in Kortenhoef. Aan dit concert nemen zowel het orkest als zanggroep BlueZ deel. 
U bent van harte welkom om te komen luisteren naar de zangeressen van BlueZ, met 
onder andere een ‘Abba- en een Disco Medley‘. Het orkest speelt de wereldberoemde tune 
van ‘Out of Africa’ om daarna het programma te vervolgen met meerdere solowerken 
voor vibrafoon en trompet. Hierna gaan we swingend de zomer tegemoet met ‘Copaca-
bana’. www.bmol.nl

BUURT BBQ ALBERT HEIJN - NEDERHORST DEN BERG 

11 juli
AH Nederhorst den Berg wil met haar klanten de zomervakantie gaan inluiden, en dat 
is natuurlijk het meest toepasselijk met een grote buurt BBQ! Kom genieten van lekkere 
hapjes, een stukje vlees en gezellige gesprekken. 
U bent van 15.00 tot 19.00 uur van harte welkom op het Willy Dasplein voor de winkel.
https://nl-nl.facebook.com/ahnederhorstdenberg

UITGELICHTOrganiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze aan als agendapunt via
redactie@dunnebier.nl o.v.v. Agenda.
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Zomerspektakel
in beeld


