
Wonderfeel, klassiek in de 
buitenlucht
‘s- GRAVELAND- Op 19, 20 
en 21 juli bent u welkom 
op de 5e editie van Won-
derfeel. Een driedaags bui-
tenfestival voor klassieke 
muziek met de ongedwon-
gen sfeer van een popfes-
tival. Op landgoed Schaep 
en Burgh aan het Noorder-
eind te ‘s- Graveland liggen 
de zeven Wonderfeelpodia 
op een mini-wandeling van 
elkaar verspreid. Met meer 
dan 100 concerten, ze bie-
den voor elk wat wils: van 
Mozart tot Aart Strootman, 
van Rameau tot Pärt met 
lijntjes naar jazz, wereld- en 
popmuziek. Er zijn musi-
ci van wereldklasse: jonge 
honden en oude rotten.

Door: Herman Stuijver

Verder op het programma: 
dans, poeëzie, muziekdocs, 
natuurwandelingen, yoga 
en diverse kinderactivitei-
ten. Het publiek luistert 
ontspannen op bankjes, in 
zitzakken onder de bomen 

of op een kleed in het gras. 
Er zijn rollende keukens met 
pizza en bier, bouillabais-
se en champagne en alles 
wat daar tussen zit. Op het 
groene festivalterrein biedt 
Wonderfeel een totaalbele-
ving van klassieke muziek 
voor een breed publiek van 
nu. Op de website treft u een 
blokkenschema waar u van 
uur tot uur het programma 
kunt volgen. Vanaf vrijdag 
12.00 uur als het Wonder-
feel Festival Orchestra o.l.v. 
Johannes Leertouwer opent 
tot de afsluiting op zondag-
avond 23.00 uur met de Ko-
ninklijke Marinierskapel 
met de Meezingbende.

Opening
Schwung, charisma, passie, 
ongekende perfectie. De jon-
ge Russische celliste Anasta-
sia Kobekina heeft het alle-
maal. Met het onvolprezen 
Wonderfeel Festival Orches-
tra speelt ze Tsjaikovski’s Ro-
coco-variaties, een stuk vol 
cellistische hoogstandjes. 
Het orkest neemt ook de ou-

verture uit Rossini’s komi-
sche opera L’Italiana in Al-
geri voor zijn rekening: een 
vrolijker festivalopening 
kunt u zich niet wensen.

Nachtmuziek
Wanneer de avond valt in 
het ‘s- Gravelandse ‘mo-
del-paradijs’, volgens pianist 
Pavel Kolesnikov in 2018 
vraagt dat om bijpassende 
muziek. Laat de maan zich 
nog niet zien op deze lange 
zomeravond? Deze ‘poet of 
the keyboard’ (The Guardi-
an) laat je horen hoe Mond-
schein klinkt volgens Beet-
hoven, en met Schumanns 
Nachtstücke zeilen we ver-
volgens zó de vallende duis-
ternis in. Weeshuis van de 
Hits, vrijdag van 20.00- 20.45 
uur.

Remy van Kesteren
Hij raakte een jaar de harp 
niet aan, vond zichzelf op-
nieuw uit en heeft met zijn 
gloednieuwe album Sha-
dows een eigen muzikaal 
universum geschapen: Remy 

van Kesteren. Deze avon-
tuurlijke harppionier speelt 
op zaterdagavond 20 juli op 
het podium White Label. 
Voor dit optreden gaat Remy 
de samenwerking aan met 
het Blauwe Uur, een groep 
lichtkunstenaars die elke 
ruimte om kunnen toveren 
naar een poëtische nieuwe 
wereld.

Ongehoord
Podium Ongehoord is de vrij-
staat voor verse noten, onge-
kende, vernieuwende crea-
ties en andere ‘ongehoorde’ 
muzikale taferelen. Laat je 
verrassen door Subverse, de 
nieuwe productie van Di-
amanda Dramm. Of maak 
kennis met Fantastic Wo-
men, een monument voor de 
selfmade woman met liede-
ren van 10 vrouwelijke com-
ponisten. Laat je omringen 
door Slagwerk Den Haag, 
met Xenakis’ Pléïades, en 
laat je meeslepen door een 
spannend ruimteverhaal in 
Space Junk.
www.wonderfeel.nl
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Fotowedstrijd 
“Kleurrijk 
Sypesteyn”
LOOSDRECHT - Na een suc-
cesvolle editie in 2016, or-
ganiseert Stichting Vrien-
den van Sypesteyn dit jaar 
weer een fotowedstrijd! Het 
thema van dit jaar is: ‘Kleur-
rijk Sypesteyn’ en iedereen 
kan hieraan deelnemen. Het 
is een voorwaarde dat de 
foto’s in dit seizoen zijn ge-
maakt in of rond de tuin van 
Kasteel-Museum Sypesteyn.

Stuur uw foto tot en met 30 
augustus 2019 naar: foto-
wedstrijd@vriendenvansy-
pesteyn.nl en maak kans op 
een van deze prijzen: High 
tea voor 2 personen bij Res-
taurant Op Sypesteyn; Ca-
deaubon Kamera-Express; 
Fotoshoot door Henk Hen-
nuïn voor max. 5 personen 
(inclusief een grote kleuren-
afdruk).

Op zondag 22 september 
2019 zal de jury de winnaars 
van de fotowedstrijd bekend-
maken en het jury commen-
taar toelichten tijdens een 
feestelijke bijeenkomst waar 
alle deelnemers via de mail 
voor worden uitgenodigd. 
Kijk voor meer informatie op 
de website: https://doneren.
vriendenvansypesteyn.nl

We zien uw inzending met 
veel plezier tegemoet!
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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.

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Afwezig Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 15 juli t/m vrijdag 02 augustus

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854

Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen! In geval van 
NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s 

ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer

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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Minimaal 20 extra parkeerplaatsen

NEDERHORST DEN BERG - 
Eindelijk is het voormalige 
gemeentehuis van Neder-
horst den Berg gesloopt en 
de vooruitgang van de bouw 
van 12 appartementen en 
vijf woningen op die plek is 
zichtbaar. Een bouwplan dat 
al vanaf 2002 loopt, zei pro-
jectleider Martijn Maat. Nu 
waren er vorige week don-
derdag 10 belangstellenden 
naar de Bergplaats gekomen 
om te horen hoe de buiten-
ruimte aan de Voorstraat 35 
wordt ingericht.

Door: Herman Stuijver

In ieder geval is de nieuwe 

rioolverbinding onder de 
straat al aangelegd. Wet-
houder Joost Boermans ging 
voort op de toezegging van 
zijn voorganger dat er mini-
maal 20 extra parkeerplaat-
sen komen naast de 29 die er 
nu zijn, verdeeld over twee 
plekken. Hij zou z’n uiter-
ste best doen om er 24 van 
te maken, op verzoek van 
omwonenden. Die ook mee 
mochten denken over de in-
richting. Dat leverde weinig 
spectaculairs op. Op de eer-
ste parkeerplek voorbij de 
Ruysdaellaan komen er een 
paar extra, maar de tweede 
wordt fors uitgebreid rich-
ting het gras en de bomen. 
Enkele bomen worden ge-

kapt of verplaatst, maar een 
mooi exemplaar aan de Dam-
merweg blijft behouden. Het 
middenstuk met de halfpipe 
wordt niet aangepast, die 
is nog steeds in trek bij de 
jeugd. De toegang tot beide 
parkeerplaatsen blijft vanaf 
de Voorstraat, in verband 
met de veiligheid naar de 
Dammerweg (Jozefschool).

Lantaarnpalen
De aanwezigen hadden als 
wens dat de inrichting een 
groene uitstraling krijgt, het 
liefst als het Willie Dasplein, 
met hagen en mooie bomen. 
Ook zouden ze wel dezelfde 
historische lantaarnpalen 
willen hebben. Dat lijkt niet

haalbaar, want die zijn erg 
duur (4x normale prijs), vol-
gens de wethouder. Boven-
dien zei Martijn Maat dat er 
bewust is gekozen voor een 
‘normale’ vormgeving om 
het plein te onderscheiden 
van de verdere omgeving. 
Wel komt er bestrating met 
klinkers. De kosten bedragen 
tussen 25.000 en 35.000 euro. 
Als de bewoners er erg aan 
hechten, kunnen ze zelf mee 
betalen aan die lantaarnpa-
len, opperde Boermans. De 
aanleg gaat pas beginnen als 
de woningen klaar zijn, dus 
eerste of tweede kwartaal 
2020. Uiteraard moet Boer-
mans de gemeenteraad nog 
raadplegen.

Starters en 
doorstromers
WIJDEMEREN- Voor de soci-
ale woningbouwprojecten 
de Oranjerie (’s-Graveland) 
en de Godelindehof in Loos-
drecht waren voorrangsre-
gels van toepassing voor in-
woners uit Wijdemeren. Uit 
een uitgebreide evaluatie 
blijkt dat de inwoners uit het 
‘eigen’ dorp ook daadwer-
kelijk ook als eerste aan de 
beurt kwamen

Het aanbod op woningnet 
voor de Oranjerie aan het 
Noordereind betrof 42 wo-
ningen: 12 tweekamerappar-
tementen en 26 driekame-
rappartementen variërend 
in huur tussen de € 525,87 
tot € 592,55 per maand. Vier 
grotere appartementen (circa 
78 m2) hadden een huur € 
686,68 per maand. Deze wo-
ningen werden met lokale 
binding aangeboden. 21 voor 
starters en 21 voor doorstro-
mers (woningzoekenden die 
een (sociale) huurwoning van 
een woningcorporatie achter 
laten). Er waren 641 aanmel-
dingen, waarvan 20% uit de 
Wijdemeerse dorpen. Alle 
starters kwamen uit Anke-
veen, Kortenhoef en ‘s-Grave-
land. De gemiddelde leeftijd is 
24 jaar. Van de doorstromers 
kwamen 15 huishoudens uit 
één van bovengenoemde ker-
nen. De rest kwam uit Neder-
horst den Berg en Loosdrecht. 
De gemiddelde leeftijd van 
de doorstromers is 42 jaar. Er 
waren 21 weigeringen.

Godelindehof
Bij de Godelindehof ging het 
om een aanbod van 32 ap-
partementen. Voor de 40 ge-
realiseerde appartementen 
aan de Godelindehof gold 
één huurbedrag van € 597,30 
per maand. Voor 7 apparte-
menten gold een terugkeer-
regeling voor oud-bewoners. 
Negen appartementen zijn 
verhuurd aan eenpersoon-
shuishoudens, 11 apparte-
menten aan tweepersoons-
huishoudens en 1 aan een 
drie-persoonshuishouden. 
Elf doorstromers kwamen 
uit Loosdrecht waarvan er 9 
een eengezinswoning ach-
ter lieten. Van de 18 overige 
woningzoekenden kwamen 
nog 8 uit Wijdemeren (uit 
koop) en de rest uit de regio. 
Twee starters uit Loosdrecht 
en 1 starter uit Wijdemeren 
hebben een woning toegewe-
zen gekregen. Er waren 137 
inschrijvers, waarvan 32 uit 
Wijdemeren.
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Geen spartelvijver maar spartelstrandje

NEDERHORST DEN BERG - 
Het college van Wijdemeren 
wil een spartelstrand realise-
ren bij de Spiegelplas in Ne-
derhorst den Berg. Het is een 
alternatief voor de voorma-
lige spartelvijver. Deze vijver 
werd in 2011 gesloten, om-
dat de zwemwaterkwaliteit 
niet langer gegarandeerd 
kon worden.

Door: Herman Stuijver

Het spartelstrand moet naast 
het huidige zwemstrand ach-
ter sporthal De Blijk komen. 
Er komt bij het zwemstrand 
een damwand die zorgt voor 
een afgesloten en ondiep 
gedeelte (± 30 m2). Door de 

damwand op een aantal plek-
ken open te laten, is er vol-
doende doorstroming en dus 
een betere kwaliteit van het 
water.

Beheer problematisch
Het besluit volgt op een ver-
zoek van Monique Zijpveld 
om de voormalige spartelvij-
ver in het recreatiegebied in 
ere te herstellen. Ze diende 
een petitie in met 549 hand-
tekeningen. Dit blijkt niet 
uitvoerbaar. Het beheer van 
de spartelvijver was in het 
verleden problematisch: er 
hoopte veel slib op, de wa-
terkwaliteit was moeilijk op 
peil te houden, er groeide 
riet vanaf de oevers en er trad 
blauwalg op. Waternet deed 
in 2011 daarom de aanbeve-
ling om de spartelvijver als 
zwemgelegenheid te sluiten. 
De gemeente heeft dit ad-
vies opgevolgd. Hierna heeft 
Natuurmonumenten, die be-
heerder is van het gehele ge-

bied, natuur laten ontwikke-
len op deze plek. Herstel zou 
ook erg kostbaar zijn, het zou 
met pompen kunnen oplo-
pen tot € 150.000. Het alter-
natief van mevrouw Zijpveld 
was weliswaar goedkoper, 
maar niet volledig, volgens 
wethouder Jan-Jaap de Kloet.

Zwemplek voor 
allerkleinsten
Met dit alternatieve plan van 
een spartelstrand aan de 
rand van het recreatiegebied 
komt het college tegemoet 
aan de wens van bewoners 
voor een zwemgedeelte voor 
de allerkleinsten. Hierbij 
wordt ook een ligweide voor 
de ouders gerealiseerd. Na-
tuurmonumenten heeft toe-
gezegd financieel bij te dra-
gen aan het plan. Voor het 
onderzoek naar het spartel-
strandje hebben B&W 5000 
euro uitgetrokken.

 Foto: Spartelvijver (Nikwi Hoogland)
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De missie van Michael Kulkens

KORTENHOEF- “Dat Tommy-
Boy is overleden, heeft ertoe 
geleid dat die wet op fietsen 
zonder mobieltje is inge-
voerd”, zegt Michael Kulkens 
stellig. Als geen ander kan 
de Kortenhoever zijn verhaal 
over de dood van zijn zoon 
Tommy-Boy en zijn missie 
voor het apploos fietsen on-
der woorden brengen.

Door: Herman Stuijver

Velen kennen het verhaal: op 
22 augustus 2015 beteken-
den drie seconden luisteren 
naar muziek op z’n mobiel-
tje bij het oversteken van de 
Fransche Kampweg de dood 
van de 13-jarige Tommy-Boy. 
Sindsdien voert vader Mi-

chael Kulkens onvermoei-
baar strijd om het apploos 
fietsen te promoten. Zo’n vijf 
keer per week treedt hij op 
overal in den lande, op mid-
delbare scholen, theaters en 
op veel andere plekken. Met 
de stichting TButterfly kwam 
hij vaak in het landelijke 
nieuws, bij alle grote bladen 
en op tv. “Ik geloof dat ik al-
leen niet bij DWDD en Jinek 
ben geweest. Ze weten je te 
vinden als het hot nieuws is. 
En dus nu ook nu de wet per 1 
juli is ingevoerd”, merkt Kul-
kens relativerend op. Laatst 
was hij nog met minister 
Cora van Nieuwenhuizen in 
beeld op een basisschool. Je 
krijgt nu 95 euro boete als 
je betrapt wordt met een mo-
bieltje in de hand, voor 12- tot 
16-jarigen is dat de helft. Kin-

deren jonger dan 12 krijgen 
een waarschuwing.

Niet klaar
Vaak hoort Michael dezer da-
gen ‘nu ben je klaar’. “Niets is 
minder waar, want het gaat 
natuurlijk om de bewustwor-
ding. Dat is het allerbelang-
rijkste, niet wat een wet zegt.” 
Wie Michael ziet optreden, 
wordt meegesleept in zijn 
presentatie. Overtuigend be-
speelt hij een zaal. “Ik spreek 
in kroegen, maar ook voor 
volle zalen”, vervolgt hij. Met 
trots vertelt-ie dat hij rumoe-
rige groepen scholieren stil 
weet te krijgen. “Het is een 
kwestie van timing. Op het 
moment dat ik Tommy-Boy 
laat zien, valt het stil. Jonge-
ren stellen de meest directe 
vragen, dat vind ik heerlijk. 

Ik ken hun taal, hun concen-
tratie en ook een beetje hun 
manier van denken.” Kulkens 
geeft aan dat hij geen moeite 
heeft om telkens geconfron-
teerd te worden met de dood 
van zijn zoon. “Integendeel, 
het geeft me energie. Ik zit te 
glimmen in mijn auto als ik 
weer naar huis rij. Het is juist 
fijn om samen met Tommy-
Boy op een podium te staan.”

Nog anderhalf jaar, dan gaat 
Michael zich op nieuwe doe-
len richten. “Dat ben ik ook 
verplicht aan mijn vrouw Mi-
lica en dochter Summer.”

Fotograaf: Tom Cornelissen

   

Overdracht De Meidoorn
LOOSDRECHT - Deze zomer 
gaat Sylvia Engels van ‘Halve 
dagopvang de Meidoorn’ na 
ruim 46 jaar met welverdiend 
pensioen. In 1973 is Sylvia 
begonnen met haar peuter-
speelzaal, in 2010 is zij ver-
der gegaan onder de naam 
halve dagopvang en nu ruim 
46 jaar later gaat zij met pen-
sioen.

Nu gaat Yula Otten samen 

met haar vriend Sam Hoppen-
brouwers het werk van Sylvia 
voortzetten. Het leuke is dat 
zowel Yula als Sam beide op 
de peuterspeelzaal van Syl-
via hebben gezeten. Ook hun 
zoon wordt op dit moment 
opgevangen door Sylvia.

De maand augustus zal in 
het teken komen te staan van 
een verbouwing en zo krijgt 
De Meidoorn een nieuw jasje. 

Vanaf september gaan zij ver-
der als KDV de Meidoorn. Het 
kinderdagverblijf wordt om-
schreven als een warme ge-
zellige huiskamer waar kin-
deren worden opgevangen 
zoals het hoort, zoals thuis. 
Dit zijn de pijlers van het be-
drijf: kleinschalig, persoonlij-
ke aandacht, sfeervol en hui-
selijk en een verticale groep 
(verschillende leeftijden). 
Ook zijn ze bij De Meidoorn 

blij met hun ‘gigantische 
buitenspeelplaats’. Zodra het 
weer het enigszins toelaat, 
spelen de kinderen hier heel 
graag. Op zaterdag 7 septem-
ber is het afscheid van Sylvia 
Engels in combinatie met de 
opening van de nieuwe Mei-
doorn. Zie ook:
www.kdvdemeidoorn.nl

   

Daer ‘t Fortuyn Uythangt

KORTENHOEF- Het Rechthuis, 
De Tram, Dorplust en Ruim-
zicht zijn enkele namen van 
herbergen die eeuwenlang in 
Kortenhoef hebben bestaan. 
Jan Hendriks schreef een lij-
vig boek, vol illustraties en 
boeiende verhalen over de 
‘Herbergen in Kortenhoef’ 
vanaf 1650 met als titel ‘Daer 

‘t Fortuyn Uythangt’.

Door: Herman Stuijver

Herberg ‘Daer ‘t Fortuyn Uy-
thangt’ verwijst naar een 
plek waar geld wordt uitge-
geven aan drank en plezier. 
Deze pleisterplaats stond op 
de Kortenhoefsedijk 155 waar 

later het gemeentehuis werd 
gebouwd. Ernaast wordt in 
1778 herberg De Zwaan ge-
bouwd, dat in 1830 van naam 
veranderde: het Rechthuis (nu 
restaurant Geesje), een naam 
die in het collectieve geheu-
gen van Kortenhoef staat ge-
grift, o.a. als verzamelplaats 
van veel kunstenaars. Niet 

alleen geeft Hendriks een 
overzicht van het ontstaan en 
de eigenaren, ook vertelt hij 
talloze anekdotes. Aangevuld 
met tekeningen, plattegron-
den en veel foto’s en schilde-
rijen die je terugnemen in de 
tijd.

Café De Tram aan de Kerklaan 
was een centrum voor fees-
ten, vergaderen en biljarten, 
waar de legendarische Piet 
van ‘t Klooster de laatste uit-
bater was, voordat er zo’n 3 
jaar de Schotse Clansman 
was gevestigd (tot 1979). De 
familie Beijer was ook een 
vooraanstaande naam in de 
Kortenhoefse horeca. Wil-
lem Beijer was kastelein in 
het Rechthuis, vader Gijs was 
eigenaar van Ruimzicht, ver-
derop aan de Kerklaan.

Op de hoek van de Emmaweg 
had je Dorplust, nu Wilhel-
minahof en tegenover de hui-
dige Bollie Blooper aan het 
eind van de Koninginneweg: 

De Zwaan.

Men was dorstig rond de 
Smidsbrug, dus maakt Jan 
Hendriks ook een uitstapje 
naar het ‘s-Gravelandse Zo-
merlust aan het Zuidereind, 
dat vanaf 1750 achtereenvol-
gens De Trapgans, Wapen 
van ‘s-Graveland, Het Veer-
huis en Schoonzicht heette. 
De huidige bardames Mandy 
en Aileen sluiten dus aan bij 
een eeuwenoude traditie.

Zo kun je nog veel meer te 
weten komen over logemen-
ten, hotels en cafés in de loop 
der geschiedenis. Jan Hen-
driks heeft samen met vorm-
gever Hans Stuart een prach-
tig boekwerk gemaakt. Een 
must voor liefhebbers van de 
lokale historie. (te koop bij 
CW ‘76 in de Meenthof, Kor-
tenhoef)

Bron: Koninklijke Bibliotheek
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Gert-Jan Hennipman ‘Geef vaders een stem’

LOOSDRECHT - Al jaren voert 
Loosdrechter Gert-Jan Hen-
nipman een strijd om een 
goede omgang met zijn vijf 
kinderen te krijgen. Vanaf 
donderdag 11 juli zal hij ze-
ker 15 keer in het openbaar 
optreden om duidelijk te 
maken waarom hij vindt dat 
vaders ook een stem moeten 
hebben.

Door: Herman Stuijver

“Vooropgesteld, ik ben geen 
modelvader. Ik heb tot nu toe 

flink genoten van het leven, 
een jointje gerookt. Ik ben 
een ADHD ‘er, pak van al-
les aan, ik ben presentator, 
ben druk als ondernemer 
met een wasstraat. Maar dat 
neemt niet weg dat ik als va-
der ook recht heb op contact 
met mijn kinderen”, opent 
Gert-Jan. Concreet heeft hij 
problemen over een om-
gangsregeling van een 12-ja-
rige dochter. Ook over een 
tweeling van 1,5 jaar die hij 
verwekte na een one night 
stand. En hij ziet zijn 5-jarige 
zoontje uit weer een andere 
relatie van 8 jaar slechts 2 

uur per week. Terwijl er een 
afspraak is dat de omgangs-
regeling zou worden uitge-
breid.

Dan volgt een lang relaas 
over vele rechtszaken, con-
tacten met Jeugdzorg, medi-
ators en andere instellingen. 
In het Europees verdrag van 
de Rechten van de mens staat 
dat elke biologische vader 
recht heeft op omgang met 
zijn kind. Nederland, het 
land van de uitzonderingen, 
is ook hier de vreemde eend 
in de bijt met erkenningen 
en voogden e.d. Dit is in strijd 

met de Europese grondwet, 
meent Gert-Jan.

Petitie
Gert-Jan heeft veel onder-
zoek gedaan om tegen dit on-
recht te strijden. Een op de 5 
kinderen ziet na de scheiding 
de vader niet meer, er wordt 
niet eens gesproken over de 
vader na een niet-erkenning. 
De 270 verschillende Jeugd-
zorginstellingen weten het 
ook niet meer, volgens Hen-
nipman. Rechters luisteren 
alleen naar het advies van 
deze instellingen.

De regelgeving van toen en 
de gezinsverhoudingen zijn 
niet meer van deze tijd. Gert-
Jan vertelt dat hij in die 2 
uurtjes met zijn zoontje al-
tijd lekker speelt en dat zijn 
ex ook tevreden is. “Ik kan 
best een goede huisvader 
zijn, ik ben bereid daar veel 
voor op te offeren. Helaas 
krijg ik die kans niet en kom 
ik uit in de jungle die Jeugd-
zorg heet.”
“Ik heb alles opgeven, mijn 
wasstraat in Amstelveen 
verkocht om meer tijd vrij 
te kunnen maken om dit 
onrecht te bestrijden”. Gert-
Jan is een petitie gestart om 
40.000 handtekeningen te 
verzamelen. Hij hoopt op 
veel steun, wellicht ook een 
financieel duwtje in de rug. 
Zie ook:
www.geefvaderseenstem.nl

180.000 
sociale koop
WIJDEMEREN - Wethouder 
Rosalie van Rijn laat on-
derzoeken of de grens van 
180.000 euro voor een soci-
ale koopwoning nog wel re-
alistisch is.

Die worden namelijk vrijwel 
niet gebouwd. Aangezien de 
afspraak is dat Wijdemeren 
1/3 sociaal bouwt bij nieuw-
bouwprojecten, moet worden 
bekeken of dat bedrag ge-
handhaafd kan worden. Het 
gaat om een onderzoek naar 
de bouwlasten die steeds stij-
gen, ook door de duurzaam-
heidseisen. Uit het onderzoek 
moet blijken wat wel haalbaar 
is. Aan de hand van diverse 
bedragen worden scenario’s 
bekeken met de gevolgen. 
Daarnaast moet een eventu-
ele verhoging van de grens 
(bijv. 220.000 euro) wel passen 
in de Woonvisie en aansluiten 
op de Regio Gooi en Vecht-
streek. De wethouder bena-
drukt dat er niet getornd mag 
worden aan de norm van 1/3 
sociaal.Daarnaast start er een 
Woonbehoefte enquête onder 
2700 huishoudens, waarbij de 
wensen en de bestaande rege-
lingen onder de loep worden 
gehouden.

   

Leerlingen- 
vervoer
WIJDEMEREN- Wethouder 
Jan Klink deelde mee dat 
B&W de regels voor leerlin-
genvervoer heeft vastge-
steld.

Uitgangspunt is dat de ad-
ministratieve lasten worden 
beperkt. Er wordt ingezet op 
meer zelfredzaamheid van 
de leerlingen, door bijvoor-
beeld het openbaar vervoer 
te gebruiken. Ook het fietsen 
wordt gestimuleerd. Wie al 
langer gebruik maakt van de 
bus en voor wie de situatie 
niet veranderd is, hoeft niet 
meer opnieuw een aanvraag 
in te dienen. Het gaat in totaal 
om 83 kinderen, van wie een 
groot deel naar het speciaal 
onderwijs gaat. Kosten bedra-
gen jaarlijks ongeveer 3 ton.
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Historie op het Plein

NEDERHORST DEN BERG - 
Onder grote belangstelling 
vond op het Willie Dasplein 
de officiële opening plaats 
van de door leden van de 
Historische Kring Neder-
horst den Berg uitgedachte 

en gerealiseerde ‘Vroeger 
en nu’ fotowandeling door 
een deel van het dorp.

Ton Kuijs lichtte vanuit de 
muziektent toe hoe en door 
wie hier aan is gewerkt. 

Na die inleidende woorden 
overhandigde hij de micro-
foon aan wethouder Rosalie 
van Rijn. Aan haar de eer, na 
haar eerdere onthulling van 
het eerste bordje, ook het 
laatste bordje voor het eerst 

aan het toegestroomde pu-
bliek te tonen. Ze vond het 
leuk dat ze tevens door de 
Kring was benaderd om 
een tekst in te spreken. 
Op de plek waar eens de 
brug open en dicht ging, 
trok zij even later onder 
luid applaus, de vlag van 
de voormalige gemeente 
Nederhorst den Berg weg 
van het bordje met de plat-
tegrond van de uitgezette 
wandeling. Daarna was de 
tekst te horen die de 101-ja-
rige mevrouw Middelkoop-
Steenmetz achter een 
QR-code had ingesproken. 
Intussen maakte de door 
de ‘Vrienden van het Plein’ 
uitgenodigde Bergse DJ Co-
bus Bosscha zich op om een 
quiz te presenteren. Tot slot 

probeerde de ‘Vrienden van 
het Plein’ daarna de aanwe-
zigen tot touwtje springen 
te bewegen, maar die waren 
blij dat hun zojuist een wan-
deling was aangeboden.
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Juf Joke bedankt háár Curtevenneschool

KORTENHOEF- Afgelopen vrij-
dag 28 juni was er een geweldig 
afscheidsfeest op de Curteven-
neschool voor mij, Joke van Veen. 
Na 37,5 jaar gewerkt te hebben in 
het onderwijs ga ik per 1 augus-
tus stoppen. Wat ben ik in het 
zonnetje gezet! Met muziek werd 
ik door de hele school opgehaald 
van huis en via stempelposten 
was de finish op school. Drinken 
met wat lekkers volgde, waarna 
iedere klas werd bezocht. Na de 

lunch kwam het grote feest in de 
aula. Het werd een middag met 
een lach en een traan. Liedjes, 
rappen, versjes en dansjes wer-
den gedaan met als rode draad 
mijn levensverhaal. Na op adem 
te zijn gekomen, begon om 16.00 
uur de receptie. Onvoorstelbaar 
hoeveel mensen de moeite had-
den genomen om te komen. Het 
was een druk bezochte receptie 
met héél véél warmte en gezellig-
heid. Bloemen, cadeaus en lieve 

woorden nam ik in ontvangst. Een 
waarde cheque met een heel groot 
bedrag, bijeengebracht door heel 
veel mensen, kreeg ik aangeboden 
tijdens de speech van Derek Laout, 
één van onze directeuren. Dank 
hiervoor, ik ga dit goed besteden 
maar woorden schieten dan echt 
té kort…..! Ik deed mijn werk 
graag. Na de receptie werd de dag 
afgesloten met een etentje. Dank 
lieve allemaal voor het verzorgen 
van het afscheid m.n. het muzika-
le onthaal o.l.v. Corrie Haselager 
van muziekvereniging BMOL; de 
EHBO-post met Nelleke Dankers; 
de aanwezigheid van mijn gezin 
met aanhang, de (oud-)collega’s, 
de ouders van nu en vroeger maar 
bovenal dank aan alle (oud-)leer-
lingen dat ik jullie juf mocht zijn.

Liefs van juf Joke
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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

T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

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

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND  GARANTIE   
Twingo 1.6 RS-133 pk.  Blauwmet. 01-2010 120000 km  7850,-
Twingo Collection 3drs Paarsmet.  01-2012 128000 km  4950,-
Twingo Collection 5drs Roodmet. 09-2015               14000 km       7950,-
Captur Intens automatic Rood/Zilver 12-2017 48000 km 19950,-
Captur Dynamique tce-90 Ivoire/Zwart 05-2016 62000 km 14750,-
Megane 1.6 Coupe                      Zilvermet. 02-2001            115000 km       3500,-
Megane Expression tce-115 Grafitmet. 06-2013      116300 km   9250,-
Megane Estate 1.6 Zilvermet. 11-2007      190000 km   4800,-
Grand Scenic Intens Tce-140 Beigemet. 05-2018 13000 km 28950,-
Espace Dynamique 2.0-T Zwartmet 01-2006      177000 km  8000,-
Opel Tigra 1.4 Cabrio Blauwmet 07-2007 61000 km  5500,-

In onze omvangrijke magazijnen worden vrachtwagens 
gelost en geladen, orders klaar gezet, monstercollecties 
verzorgd, labels geplakt, beursstands voorbereid, displays 
getimmerd, geschilderd, getuinierd en gelachen. Er is plaats 
voor een magazijncollega die van afwisseling houdt en geen 
9 tot 5 mentaliteit heeft.

Bezoek onze website: www.bickery.nl, solliciteer en 
laat weten waar je goed in bent en wat je leuk vindt.

Bickery Food Group B.V.

Stichtse Kade 46
1243 HW, ‘s-Graveland
Tel: 035-6560244 of mail
naar info@bickery.nl,
t.a.v. Oscar Sjoerds

Magazijnmedewerker - Fulltime

Food is onze Passie!
Werken in de buurt én in een gezellige omgeving?

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Altijd verrassend!

Schepijs
Keuze uit 8 (wisselende) smaken. 

Natuurlijk uit eigen bakkerij. 

€1,00 per bol

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl



De emotie van motorrijden is onweerstaanbaar

 Foto: Bas Beelen

Zelfs naar Santiago de Compostela
KORTENHOEF- Fred Nelis (62) 
maakt al zo’n 25 jaar tochten 
op de motor door Europa. 
“Ja, misschien wel door een 
midlife crisis ben ik motor 
gaan rijden. Nu rijd ik op een 
Suzuki V-strong en daarvoor 
op een Honda, ik ben dus niet 
zo merkvast, wel altijd toer-
motors.”

“Lekker door de wind je kop 
vrij maken, alle dagelijkse 
besognes kwijtraken, echt 
door motor rijden word je 
helemaal leeg van boven. Zo 
fijn”, vertelt Fred. Hij is ook 
gewend om met z’n auto veel 
te rijden, dat kan oplopen tot 
60.000 km. per jaar. Maar er 
gaat niets boven de motor, 
vertelt de Kortenhoever. “Je 
bent veel meer wendbaar, ook 
wel kwetsbaar. Maar je kunt 

daarentegen veel beter antici-
peren op het andere verkeer, 
Je kunt er lekker omheen 
rijden.” Fred reist meestal 
met z’n vrouw Marian, soms 
met vrienden, ze zoeken het 
liefst de mooiste routes. Wel 
hecht het echtpaar aan be-
schermende kleding: “Ik kan 
me zo ergeren aan mensen 
die even in een korte broek 
zomaar wegrijden. Dat zullen 
wij nooit doen.”

De verste rit was naar de bede-
vaartsplaats Santiago de Com-
postela, in 14 dagen algauw 
5300 km. v.v. Als hobby bege-
leidt Fred ook groepsreizen 
naar deze plaats in Noord-
Spanje. De lange trip naar 
Moskou moest helaas worden 
afgebroken, door een ongeluk 
met Marian.

‘s- GRAVELAND- Voor Bas 
Beelen (48) is het duidelijk 
dat emotie en motorrijden 
een twee- eenheid is. Al di-
rect vanaf zijn 18e sprong hij 
op de motor. Hij voelt zich 
niet direct verbonden aan 
een bepaald type. Momen-
teel berijdt-ie een off-road 
model een Yamaha XP 550, 
maar ook z’n Aprilla blijft 
aantrekkelijk voor leuke 
tochten.

“Nee, ik ben niet zo van die 
lange tochten. Meestal zo’n 
100 à 150 km. Dan vind ik het 
wel mooi. Soms met vrien-
den, ook weleens alleen.” Bas 
mag dan geen liefhebber zijn 
van lange toertochten, hij 
toert wel vaak. Zodra het een 

beetje kan, piept hij ertussen 
uit. “Het is wat je wel vaker 
hoort, het is een emotie, een 
passie om lekker in de bui-
tenlucht door de natuur te 
scheuren. Je hoofd leeg ma-
ken, het gevoel van vrijheid 
dat je kunt gaan en staan 
waar je maar wilt.”

Natuurlijk heeft de ‘s-Gra-
velander wel lange reizen 
op z’n motor gemaakt. Zijn 
recordafstand was een tocht 
naar Slovenië. “Op een va-
kantie, met m’n toenmalige 
vriendin. Ik heb er heel goe-
de herinneringen aan over 
gehouden. Prachtige natuur, 
soms lastige wegen, de ber-
gen. Een heel bijzondere er-
varing.”

Bas Beelen heeft een zaak 
aan het Zuidereind in ‘s-
Graveland. Hij weet als geen 
ander dat de aankleding een 
belangrijk onderdeel is. “Het 
gaat om de uitstraling. Mo-
menteel zie je een verschui-
ving van retro naar casual.”

Bas vindt niet dat motorrij-
ders een apart slag mensen 
is, het is een doorsnee van 
de maatschappij. “Wel zie je 
onderweg dat je motor vaak 
een goed onderwerp is voor 
een praatje. Je deelt eenzelf-
de liefde.”

 

 Foto: Fred Nelis

Verslaafd aan Harley Davidson

 Foto: Eric Overdijk

NEDERHORST DEN BERG - 
Eric Overdijk (56) rijdt al 
vanaf z’n 18e op een Harley 
Davidson. “Wat daar nou 
zou leuk aan is, valt moei-
lijk uit te leggen. Een Harley 
heeft een ziel. Je kunt er een 
gevoel mee opbouwen, het 
is een levend product.”

Overdijk maakt geen onder-
scheid in diverse modellen 
van het wereldberoemde 
merk uit de States. “Nee, ook 
de nieuwste types zijn geba-
seerd op degelijkheid en be-
trouwbaarheid”, vervolgt de 
man die van z’n hobby zijn 
werk heeft gemaakt. Op be-
drijventerrein Nieuw Walden 
heeft hij een motorspeciaal-

zaak. Eric toert in de week-
ends ook door Nederland en 
de rest van Europa. “Het is 
vooral een sociaal gebeuren, 
met een groep vrienden sa-
men op stap. Heel relaxt. Ik 
denk dat ik algauw zo’n 15 à 
20 ritten per jaar maak, al-
leen zomers. ‘s Winters kan 
gevaarlijk zijn in verband 
met de slechte toestand van 
de wegen.” Vroeger ging hij 
ook vaak op vakantie met z’n 
Harley, maar dat is voorbij 
voorlopig. “Vanwege tijdge-
brek. Man, ik heb half Eu-
ropa doorkruist. Mijn verste 
rit moet wel Zuid-Spanje zijn 
geweest. Een topervaring.”
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Resultaten Clubkampioenschappen 2019: 
Rijvereniging Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG - 
Tijdens een leuke, sportieve 
onderlinge strijd zijn het af-
gelopen weekend de club-
kampioenen van 2019 be-
kend geworden.
Het begon allemaal vrijdag-
avond met de springwed-
strijden.

De juryleden Marco Groten-
dorst en Gerrit Bergman 
zagen de 17 geplaatste deel-
nemers voor de finales in de 
verschillende klassen van 
start gaan. In de klasse 1 
werd de kampioen: Emma 
Vink op Pericon. In de klasse 
11: Roos Warnier op Tyrona. 
In de klasse 111: Mart Doorn 
eveneens op Tyrona.

Zaterdag volgden de dres-
suurwedstrijden. Gejureerd 
door Anne Marie Riechelman 
en schrijfster Sylvia Loman 
leverde dit de volgende win-
naars op: Klasse N1: Sophie 
Verweij op Nienke. Klasse N2: 
Bernou Overweel op Nador, 
Klasse B/ Manege paarden/
pony’s: Amber van Loy op 
Vitalis. Klasse B/ Eigen paar-
den /pony’s: Manouk van Rijn 

op Sarajevo. Klasse L1/ Ma-
nege paarden/pony’s: Daniek 
Schols op No Name. Klasse L1/ 
Eigen paarden/pony’s: Rosalie 
de Mol op Amigo. Klasse L2/M 
/ Manege paarden/pony’s: Jen-
ny Wolventang op Resi.
Zondag werd er om tien uur 
gestart met de Mounted 
Games. Deze wedstrijd voor 
de jonge beginnende ruiters, 
die nog niet in officiële wed-
strijden mogen uitkomen 
ging in groepsverband. Elke 
groep moest zaklopen, quiz-
zen, hoefijzer werpen, water 
dragen op het paard met een 
beker in de hand en zoveel 
mogelijk woorden maken 
met losse letters die in de bak 
lagen. Uiteindelijk werd de 
kampioensgroep: de groep 
die onder leiding stond van 
Maud van de Marel, bestaan-
de uit: Eefje, Aimée, Tess, 
Lynn, Gabrielle en Lindi.
Hierna volgde de altijd weer 
spannende uitslag van de ver-
kiezing: Pony/paard van het 
Jaar. Voor 2019 is de gelukki-
ge: Bij de pony’s: Silver. Bij de 
paarden: No Name. Voordat 
de uitslagen van al deze kam-
pioenswedstrijden bekend 

werden gemaakt, volgde eerst 
nog de jaarlijkse Cross Coun-
try. Dit jaar gebouwd en uit-
gezet o.l.v. Monique Bruinsma 
en Willen Schouten. Er deden 
dit jaar 14 deelnemers mee, in 
twee groepen A en B. Na een 
eerste voorbereidende ronde, 
ging men van start voor de 
titel. In groep B werd de win-
naar: Sophie Delanghe op 
Tom. In groep A: Mart Doorn 
op Tyrona. De pechprijzen 
waren voor Ilayda Buldac 
wegens een handkneuzing, 
opgelopen tijdens de cross en 
Monique Bruinsma die zelfs 
met paard en al buiten de bak 
belandde. Gelukkig liep alles 
goed af. Het geheel werd na 
de prijsuitreiking afgesloten 
met een heerlijke barbecue.

Deelnemers en vrijwilligers 
hartelijk dank voor jullie 
inzet het afgelopen seizoen. 
Dank aan de sponsors voor de 
kampioenswedstrijden: Be-
telsat, Koninklijke Moorman 
Karton, Den Hertog Koffie, De 
Boer - Dier en ruitersportarti-
kelen, Sportprijzen Utrecht, 
Restaurant De Colonie en 
D’Anja - Honden trimsalon.
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Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen 
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras 
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen 

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.   

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

Kom jij ons team versterken?!
Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op

woensdag ons weekblad te bezorgen. 
‘s-Graveland: Noordereinde v.a. Klapbrug ri. Loodijk, Loodijk,

Stichtse Kade en Cannenburgerweg

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

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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Fietsen voor 
Het vergeten kind
REGIO - Op zondag 29 sep-
tember 2019 organiseren 
10 Gooise Rotaryclubs in 
samenwerking met NLTour 
Rides voor de eerste keer 
een fiets(toer)tocht voor het 
goede doel door de mooi-
ste stukjes van de Gooi- en 
Vechtstreek. Alle opbreng-
sten gaan naar de stichting 
Het vergeten kind die zich in-
zet voor kansarme en kwets-
bare kinderen.

Tochten voor iedereen
De organisatie heeft drie 
tochten uitgezet langs de 
mooiste plekjes van de Gooi- 
en Vechtstreek. De kortste 
tocht is die van 15 kilometer. 
Met een beetje geluk kom 
je een schaapskudde met 
herders tegen en loslopende 
Schotse Hooglanders en Cha-
rolais runderen. De tocht 
van 40 kilometer is voor de 
gevorderde fietsers, voor vol-
wassen en grotere kinderen. 
Deze route loopt langs ver-
schillende dorpen, de Gooise 
heide en langs de Vecht. Voor 
de echte prestatiefietsers is 
de tocht van 70 of 120 kilo-
meter. Deze gaat door de ge-
hele Gooi- en Vechtstreek en 
kan een of twee keer worden 
gereden.

Het vergeten kind
Alle opbrengsten gaan naar 
een nieuw project van de 

stichting Het vergeten kind: 
een opvanghotel in Almere. 
In Nederland wonen meer 
dan 100.000 kwetsbare kin-
deren die het moeilijk heb-
ben en waarvan een groot 
deel niet meer thuis kan 
wonen. Het Vergeten Kind 
organiseert activiteiten en 
evenementen die een directe 
positieve invloed hebben op 
het leven van deze kinderen. 
Daarnaast richten we ons 
ook op duurzame, structure-
le verbetering van hun situ-
atie. Bekende ambassadeurs 
zijn onder andere: Johnny de 
Mol jr. en Natasja Fröger.

Duurzame locatie start en 
finish
De start en finish vinden 
plaats op de locatie “De Groe-
ne Afslag” te Laren. Op dit 
terrein van het voormalige 
opvangcentrum voor vluch-
telingen is begin 2019 een 
ontmoetingsplek geopend 
met als focus een circulaire 
economie en een duurzame 
toekomst. Alles rond eten, 
drinken en werken staan in 
dat teken.

Inschrijven
Meer informatie over de ver-
schillende tochten, het pro-
gramma op 29 september en 
inschrijven is te vinden op 
www.rotaryride.nl.

   

Zanderijsluis kapot

Na een gouden Sloepentocht wa-
ren inwoners van Nederhorst den 
Berg, die rond zeven uur aan-
kwamen bij de Zanderijsluis om 
naar hun thuishaven op de Spie-
gelplas te varen, minder gelukkig. 
De sluiswachter wachtte enige 
tijd tot de kolk met bootjes gevuld 
was. Daarna wilde hij de inmid-
dels vier wachtende boten schut-
ten, opdat zij door konden varen 
naar de haven en vandaar naar 
huis gaan. Daar ging het mis. De 
sluiswachter, die uit Den Helder 
kwam, kreeg de sluisdeuren niet 
open. Telefonisch overleg volgde, 
waarop de sluiswachter van de 
apparatuurkasten rond de sluis, 
alle deuren opende en aan kra-
nen draaide. Wat hij ook deed, 
de sluis bleef dicht met vier boten 
in de kolk. Geen elektriciteit. Het 
begon om acht uur f link af te koe-
len. Onze dochter, die in de kolk 
lag, belde ons. Warme jassen en 
wat te eten, dat was de vraag. 
Want het wachten zou nog wel 
enige uren duren. Wij reden uit 
Kortenhoef naar haar huis om 

jassen en broeken op te halen. 
Bij de snackbar wat hamburger 
en patat gehaald en op naar de 
Zanderijsluis waar de goederen 
in dank werden ontvangen. De 
sluiswachter was van goede wil 
en nog steeds bezig met de sluis 
en zijn telefoon. Tevergeefs. Hij 
meldde dat de monteur voor heel 
Noord-Holland in Zeeland aan 
het werk was. Later deelde hij 
mee dat er een andere monteur 
gevonden was in Utrecht. Een 
sluiswachter uit Den Helder die 
hulp nodig heeft van een mon-
teur in Zeeland bij een sluis in 
Nederhorst den Berg, dat wekt 
geen vertrouwen. Om 22.50 uur 
arriveerde de tweede monteur. 
Het is donker. Het werd geen lan-
ge nacht, om 23.30 uur waren de 
Bergers veilig thuis.

Rik Jungmann, Kortenhoef
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WIJDEMERENKOOKT

Sandra Ysbrandy woont met haar gezin in ’́s-Graveland. Drie jaar lang is ze als kok te zien geweest in het 
bijzondere EO televisiepro gramma ‘Het Familiediner’. Maar het grote publiek kent Sandra voornamelijk van 
de 3 seizoenen ‘Life4You’ met Carlo Boszhard en Irene Moors bij RTL4.
Na een seizoen van 40 afleveringen ‘Thuis op Zondag’ bij SBS6 heeft Sandra in het najaar van 2016 de 
overstap gemaakt naar de NPO. Sindsdien kookt ze op de donderdagen met heel veel plezier live in het goed 
bekeken programma ‘Tijd voor Max’ en is ze dagelijks te zien in ´Kook mee met Max́  voor Omroep Max.
Daarnaast heeft Sandra zich exclusief verbonden aan het nieuwe online gezondheidsplatform FoodFirst 
Network waar ze samen met onder andere Meesterkok Rudolph van Veen de culinaire invulling verzorgt.

Sandra heeft een passie voor gezondheid en vitaliteit. Door puur, vers en onbewerkt te eten, krijg je de 
juiste voedingsstoffen binnen en voel je je fit en energiek. Sandra studeert binnenkort af als natuurvoedings-
adviseur.

FRISSE WATERMELOENBLOKJES MET FETA CRÈME EN
GEROOSTERD SESAMZAAD

4 PERSONEN

25 MIN. BEREIDEN

INGREDIËNTEN:
• 1 kleine watermeloen
• 1 eetl. geroosterd sesamzaad (wit, groen of    
   zwart wat je leuk vindt)
• 125 gram feta
• 1 eetl. Griekse yoghurt
• Paar druppels citroensap
• 1 groene peper, fijngesneden
• Paar takjes verse munt, fijngehakt (een paar 
   blaadjes achterhouden voor garnering)
• Peper en zout

BEREIDING
Maal de feta en de Griekse yoghurt met een staafmixer fijn. Meng er groene peper, munt, 
citroensap, zout en peper door. Doe de crème in een spuitzakje.

Snijd de watermeloen in dikke plakken (2,5 cm). Haal de schil eraf, snijd in repen en ver-
volgens in blokjes. Spuit op ieder blokje een dotje crème en bestrooi met sesamzaadjes.
Garneer met een muntblaadje.

TIP VAN SANDRA 
Dit gerechtje kun je gemakkelijk omtoveren tot een salade. Kook daarvoor
wat gekleurde quinoa. Leg de watermeloenblokjes op een schaal en in de
tussenruimtes de quinoa, garneer met plakjes gerookte kip, rucola en
granaatappel. De feta crème verdeel je over de salade. Eventueel iets afslappen 
met een scheutje water.

DEELNEMEN AAN WIJDEMEREN KOOKT?
Meld je aan via redactie@dunnebier.nl

BENODIGDHEDEN:
• Keukenmachine of staafmixer
• Spuitzak (of gebruik twee theelepels)

DIT IS EEN HEERLIJK ZOMERS HAPJE. JE KUNT HET BIJ DE BORREL SERVEREN OP EEN MOOIE 
SCHAAL OF OP SATÉ PRIKKERS DIE JE BIJVOORBEELD IN EEN STUK WATERMELOEN STEEKT. 
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

REAKTIES VAN KLANTEN
Ik “laad mezelf op” bij

SLENDER YOU STUDIO
KORTENHOEF

Dé andere manier van bewegen!
Winkelcentrum Meenthof
Telefoon 035 – 656 61 13

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, menggra-
nulaat, 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

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

Tel. 06-30064980.

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

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

Klussenbedrijf BOSANE
schilderwerk, behangen, 

stukadoren en
spachtelputzen

Tel. 06-46423869 

Oppasmoeder / oma gezocht
Flex. op dins-/donderdag
evt.vergoeding in overleg

tel:0611278095 Ned.d.Berg

Onze Kortenhoefse roeiboot is
helaas niet meer te repareren.
Wie kan ons helpen aan een
degelijke houten roeiboot,

het liefst weer een Kortenhoever?
Alle de Muinck Keizer, 06-50643785

Oppas gezocht voor een
Chuwawa v 4 jaar jong

Ivm de Vakantie voor 
2 weken?! Vanaf 24 juli -
4 augustus! Bij u in huis
Reacties 06 -43460212

VOETZORG REEHORST
gaat op vakantie!
Vanaf 22 juli is de

praktijk gesloten, u bent
vanaf 5 augustus weer van

harte welkom.
06-27228668 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Albert Heijn
Voorstraat 10, 1394 CS 
Nederhorst den Berg

Zomerse start AH BBQ
Donderdag 11 juli kunt u tussen 15.00 en 19.00 uur

meegenieten met de Albert Heijn Barbecue op
het Willie Dasplein.

Bickery Food Group B.V.

Stichtse Kade 46
1243 HW, ‘s-Graveland
Tel: 035-6560244 of mail
naar info@bickery.nl,
t.a.v. Wilhelmina Bergamaschi

Interieuronderhoud en/of receptiewerkzaamheden
Parttime/oproepbasis

Food is onze Passie!
Werken in de buurt én in een gezellige omgeving?

Voor onze kantoren in ‘s-Graveland zijn we op zoek naar 
uitbreiding van ons Facilitair team. Een enthousiaste collega, 
die de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden wil verzorgen. 

Voor onze receptie zoeken wij een collega die bij afwezigheid 
door vakantie en/of ziekte van de huidige receptionistes wil 
invallen. 

Uren zijn in overleg. Houd je van afwisseling, dan is een 
combi-baan van de twee functies wellicht iets voor jou! 

Bezoek onze website: www.bickery.nl, solliciteer en 
laat weten waar je goed in bent en wat je leuk vindt.

NATUUR IN 
NEDERLAND
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Groots Vrijbuiterweekend

LOOSDRECHT - Op 6 en 7 
juli was het vertrouwde 
Vrijbuiterweekend met 308 
wedstrijdschepen (plus 475 
zeilers), verdeeld over 18 
klassen. Een groots eve-
nement, begeleid door 80 
vrijwilligers van de GWV De 
Vrijbuiter.

Door: Herman Stuijver

Het programma bestond uit 
vier wedstrijden. ‘s Ochtends 
een wedstrijd, een lunch en 
‘s middags de volgende wed-
strijd. Het is een drukte van 
belang aan de start. Elke 
5 minuten vertrekt er een 
groep. Gelukkig is de com-
municatie met vlaggen en 
aftellen vanaf het startvaar-
tuig duidelijk, de zeilers ken-
nen de route van boei naar 
boei en van verwarring lijkt 
geen sprake. De Spankers 
zeilen als eerste weg, ander-
half uur later gevolgd door 

de Optimisten. De jeugd in 
de Lasers en de senioren van 
de 12-voetsjollen verdragen 
elkaar prima bij het ronden 
van de 1e boei.
Het waren op zaterdag bijna 
ideale zeilomstandigheden, 
een windkracht 3 met vla-
gen naar 4, zoals een kenner 
vertelde.

In de finishtoren en in een 
boot vlakbij de haven houdt 
de jury nauwlettend de bin-
nenkomers in de gaten. Vol-
gens moeder Daniëlle zijn 
haar zoons Jan (15) en Da-
vid (13) blij dat ze met hun 
Splash mee kunnen doen, 
een verademing na het vele 
lozen wat in de Optimisten 
gebruikelijk was. “Zeilen 
moet je gewoon heel veel 
doen om goed te worden, ze 
zijn dan ook van maart tot 
november bijna elk weekend 
onderweg.”

Op het terrein is een ten-
tenkamp ingericht. Jacco 
uit Den Helder bakt een ei-
tje. Hij zeilt samen met vier 
maten een Valk. “Het is hier 
gezellig en ‘s avonds feesten, 
daar komen we eigenlijk 
voor.” Herman en Jonathan 
uit respectievelijk Nieuw 
Lekkerland en Eindhoven 
hadden vaker willen trainen 
met hun Spanker, maar ze 
vinden het altijd fijn in Loos-
drecht. “Er hangt een toffe 
sfeer op een mooie plek”, 
zegt Herman. “Plus een 
strakke organisatie”, vult Jo-
nathan aan.

Het Vrijbuiterweekend is 
een mix van sportieve am-
bitie en gezelligheid. Op za-
terdagavond was er een zei-
lersborrel met live muziek 
van de alom bekende Paul 
Poulissen en zijn combo. Uit-
slagen: www.gwvdevrijbui-
ter.nl

   

Natuurmonumenten en suppen

WIJDEMEREN - Suppen is 
een hele relaxte en duurza-
me manier om actief te zijn 
in de natuur.

De combinatie van sporten 
ín de natuur is een trend en 
draagt bij aan het welzijn 
van de mens. De kanoroutes 
van Natuurmonumenten in 
de Kortenhoefse plassen en 
de Vuntus zijn bij uitstek 
geschikt om met een sup 
geruisloos door het water te 
glijden en te genieten van de 
vele zingende vogels.

Bijdrage aan de natuur
Natuurmonumenten stimu-
leert deze natuurvriendelij-
ke vorm van recreatie graag 
en werkt daarom samen 

met supschool ‘ikSup’ uit 
Loosdrecht en mobiele sup-
school ‘Sup up your life’ uit 
Ankeveen. Beide supscholen 
dragen door middel van le-
denwerving, opruimacties 
en/of een financiële bijdra-
ge per deelnemer direct bij 
aan het onderhoud van de 
natuur in dit mooie gebied. 
Daarom is deze samenwer-
king een goed voorbeeld van 
bedrijfsparticipatie in na-
tuurbescherming in het Oos-
telijke Vechtplassengebied.

Foto: ikSup

Ab & de Tour

Zaterdag jl. was de eerste 
etappe van de Tour de Fran-
ce 2019: 21 etappes over 
3480 km. Ex-topschaats-
coach Ab Krook is ook ken-
ner van de wielersport. Plus 
ervaringsdeskundige, sa-
men met zijn vrouw Ineke 
stond hij bij 45 edities aan 
de weg. Nu is Ab door de 
gevolgen van een hersenin-
farct aan de tv gekluisterd, 
maar is niettemin bereid om 
zijn visie op de Tour de Fran-
ce met ons te delen.

Door: Herman Stuijver

Wielersport: ‘Ik was als jo-
chie al gek van de Tour de 
France, dan ging ik bij een 
sigarenzaak de uitslagen le-
zen. Of ik zat aan de radio 
gekluisterd, ik was geboeid 
door die grote namen als 
Wagtmans en Anquetil.’

Deze Tour: ‘Het wordt een 
open Tour, bij afwezigheid 
van Froome en Dumoulin. 
Bij zo’n wedstrijd spelen er 
zoveel factoren een rol. Dan 
moet je als topsporter alles 
op de rails hebben, fysiek en 
mentaal. Ik heb geen uitge-
sproken voorkeur’.
Favorieten: ‘Het wordt nu 
tijd dat er nu een Neder-
lander opstaat. Ik heb veel 
vertrouwen in Steven Kruis-

wijk. De Colombiaan Bernal 
lijkt me nog iets te jong, 
anderzijds heeft Nibali een 
schat aan ervaring’.

Eerste etappe: ‘Ik had Dylan 
Groenewegen bovenaan 
mijn lijstje. Ik ken ‘m ta-
melijk goed, ik heb hem bij 
zijn opleiding in een andere 
ploeg ook begeleid. Maar 
nu zie je weer dat bij top-
sport alles mogelijk is. Het 
is overigens prachtig dat zijn 
ploegmaat Mike Teunissen 
in het gat duikt. Voor Neder-
land een fantastisch feit dat 
we na 30 jaar weer een gele 
trui hebben.’

Bergetappe: ‘Dat is inder-
daad vreemd een bergetappe 
in de eerste week. Eigenlijk 
zijn het meer zes pittige heu-
vels in de Vogezen. Ik heb 
daar meerdere malen langs 
de weg gestaan. Ik vermoed 
dat de klassementsrijders 
nog zullen afwachten. De Al-
pen zullen wel weer beslis-
send zijn.’

   

GooiTV

De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 10 
juli: - Het maandelijkse ge-
sprek met de burgemeester 
van Wijdemeren, Freek Os-
sel door Saskia Luijer. - TV 
Magazine bevat diverse 
items, die zich afspelen in 
deze regio zoals de schetsen 

van een nieuwe bibliotheek 
in Bussum en renovaties aan 
het dak van de Grote Kerk in 
Naarden. GooiTV is te zien 
via Ziggo (kanaal 41) en KPN 
(kanaal 1432). Meer info over 
kanalen: zie gooitv.nl
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 Foto: Pampussen van start

 Foto: Marjolijn Lamme Fotografie



Sloepentocht 2019

WIJDEMEREN - Waar de 
Oranje voetbaldames niet 
slaagden in hun gouden 
missie, lukte dat de tiental-
len boten tijdens de Sloe-
pentocht wel. Op een vrij 
aangename zondag deden 
de vele deelnemers het hele 
of een deel van rondje dat 
door de organisatie was uit-
gezet. Ook waren er prijzen 
uitgeloofd voor de mooiste 
gouden boot.

Door: Niels van der Horst

Sommige deelnemers waren 
letterlijk op één plek veran-
kerd en verzekerden zich 
zo van interactie met zoveel 
mogelijk verschillende bo-
ten en mensen. Aan de an-
dere kant zagen degenen die 
de hele route voeren weer 
hoe mooi en rijk het evene-
ment was opgezet. Uiteraard 
met veel lekker eten, goeie 

muziek en duizenden vrolijke 
mensen.

Route
De tocht had zeven hoofd-
stops. Van noord naar zuid 
bekeken ging het met de 
klok mee van de sluis ‘t He-
meltje naar Ottenhome. Dan 
door naar Dudockx, weer 
een klein stukje terug en dan 
via de Raaisluis naar ‘t Brug-
getje. Laatst genoemde was 
de eerste van de drie zuide-
lijke feestplekken en werd 
gevolgd door het podium bij 
het Fletcher hotel. In de zuid-
westhoek van de route was 
misschien wel het grootste 
gebeuren opgezet rond de 
Mijndense Sluis. Daar waren 
in ieder geval de meeste van 
de proeverijen die langs de 
hele route veel verschillende 
heerlijkheden boden voor de 
bezoekers.

 

Goud
Vele boten waren voorzien 
van gouden vlaggetjes. Heel 
mooi was een lange sloep die 
als Romeinse aanlig-eetge-
legenheid was versierd met 
grote kandelaars en uiteraard 
voorzien van voldoende wijn 
en hapjes. Gezien de vele gou-
den outfits zullen de winkels 
met feestartikelen goed heb-
ben geboerd. Gouden hoedjes, 
shirts, rokjes en zelfs gouden 
onesies. Een aantal mannen 
in deze eendelige goudkleuri-
ge outfits deed denken aan de 
legendarische Freddy Mercu-
ry. Echt benaderen deden ze 
deze Engelse perform-kunste-
naar niet maar sommige po-
gingen waren niettemin ver-
dienstelijk. Wie dat topniveau 
wel haalden waren de boten 
Ome Joop en De Blok. Ome 
Joop viel op met een soort 
boten-karavaan inclusief drij-
vende gouden koets en De 
Blok had uitgepakt met het 
thema ‘gold diggers’ en viel 
mede op door een fraai outfit 
van zwarte shirts met gouden 
overalls daaroverheen. Bei-
den vielen dan ook verdiend 
in de prijzen. Qua weer, tem-
peratuur, relaxte sfeer maar 
ook extravagante momenten 
met uitbundige mensen was 
het gewoon een heerlijke dag. 
Voor allen die op het water 
met alle feestelijk waves heb-
ben mee gedeind gold: dit was 
goud!

Fietsen voor
Het Vergeten Kind

REGIO - Op zondag 29 sep-
tember 2019 organiseren 
10 Gooise rotaryclubs in 
samenwerking met NLTour 
Rides voor de eerste keer 
een fiets(toer)tocht voor het 
goede doel door de mooi-
ste stukjes van de Gooi- en 
Vechtstreek. Alle opbreng-
sten gaan naar de stichting 
Het Vergeten Kind die zich in-
zet voor kansarme en kwets-
bare kinderen.

De organisatie heeft drie 
tochten uitgezet langs de 
mooiste plekjes van de Gooi- 
en Vechtstreek. De kortste 
tocht is die van 15 kilometer. 
Met een beetje geluk kom je 
een schaapskudde met her-
ders tegen en loslopende 
Schotse Hooglanders en Cha-
rolais runderen. De tocht van 
40 kilometer is voor de gevor-
derde fietsers, voor volwassen 
en grotere kinderen. Deze 
route loopt langs verschillen-
de dorpen, de Gooise heide en 
langs de Vecht. Voor de echte 
prestatiefietsers is de tocht 
van 70 of 120 kilometer. Deze 
gaat door de gehele Gooi- en 
Vechtstreek en kan een of 
twee keer worden gereden.

Het Vergeten Kind
Alle opbrengsten gaan naar 
een nieuw project van de 
stichting Het Vergeten Kind: 
een opvanghotel in Almere. 
In Nederland wonen meer 
dan 100.000 kwetsbare kin-
deren die het moeilijk heb-
ben en waarvan een groot 
deel niet meer thuis kan 
wonen. Het Vergeten Kind 
organiseert activiteiten en 
evenementen die een directe 
positieve invloed hebben op 
het leven van deze kinderen. 
Daarnaast richten we ons ook 
op duurzame, structurele 
verbetering van hun situatie. 
Bekende ambassadeurs zijn 
onder andere: Johnny de Mol 
jr. en Natasja Fröger.

Duurzame locatie start en 
finish
De start en finish vinden 
plaats op de locatie “De Groe-
ne Afslag” te Laren. Op dit 
terrein van het voormalige 
opvangcentrum voor vluch-
telingen is begin 2019 een 
ontmoetingsplek geopend 
met als focus een circulaire 
economie en een duurzame 
toekomst.
Meer informatie over de ver-
schillende tochten, het pro-
gramma op 29 september en 
inschrijven is te vinden op 
www.rotaryride.nl

Oranje Leeuwinnen 2e op WK

‘S-GRAVELAND - De Oran-
je Leeuwinnen wonnen de 
drie voorrondes, de kwart-
finale en de halve finale.

Tijdens de finale in Lyon 
bleken de Verenigde Sta-
ten te sterk. Ondanks het 
verlies bleef de stemming 

goed in de volle kantine van 
SV ‘s-Graveland, waar onge-
veer 100 ouders en kinderen 
gezamenlijk naar de grote 
schermen keken. Onder het 
genot van lekkere hapjes 
en drankjes hadden de toe-
schouwers vrede met deze 
uitslag. Tenslotte is een zilve-

ren plak op een Wereldkam-
pioenschap een geweldige 
prestatie. Toen het eenmaal 
2-0 stond, verslapte de aan-
dacht van de jeugd. Die gin-
gen weer onvermoeibaar 
buiten voetballen. Want dat 
blijft het allermooiste.

Biljarten: 
Rond over 
rood
Door: Marc Degekamp

ANKEVEEN - De laatste speel-
ronde Tien over Rood van het 
‘tijdperk Stefan van Houten’ 
werd opgeluisterd met een 
speciaal biljart. Naast het spel 
op het normale biljart moes-
ten de biljarters hun kunsten 
vertonen op een rond biljart. 
Dat bleek niet mee te val-
len en dikwijls bewogen de 
speelballen zich in de middel-
puntvliedende kracht en dan 
was het lastig caramboleren. 
Norbertus Meisner was het 
meest bedreven op het ronde 
biljart en won deze eenma-
lige competitie.

Voorafgaande aan de laat-
ste ronde van de reguliere 
competitie waren er nog vier 
kanshebbers voor het kampi-
oenschap. Of ze het wisten of 
niet ze konden hun toppositie 
echter niet waarmaken en za-
gen Robur Schouten passeren. 
Jos van de Berg, die vooraf de 
mooiste uitgangspositie had, 
werd tweede en Marc Dege-
kamp derde. Bij de prijsuitrei-
king werd Stefan van Houten 
bedankt voor 20 jaar gastheer-
schap van Tien over Rood. In 
die jaren heeft hij vele Anke-
veense kinderen ondersteund 
door het inschrijfgeld te 
verdubbelen en te schenken 
aan veel verschillende orga-
nisaties, zoals de voetbal- en 
handbalvereniging, SOFA en 
de J. Lokinschool. Deze jaar-
gang had hij geen inspraak 
en verdubbelden de biljarters 
niet alleen zelf het inschrijf-
geld, maar kozen ze zelf een 
goed doel voor Ankeveense 
kinderen: de drie kinderen 
van Stefan, die een mooi geld-
bedrag in hun spaarpot moch-
ten storten.
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Schilderen aan De Dijk

KORTENHOEF - Donderdag-
avond 4 juli herleefden oude 
tijden aan de Kortenhoefse-
dijk. Aan de rand van de weg 
waren drie kunstschilders 
live aan het werk: Elly West-
strate, Andre Tellier en Mar-
tin van den Broeck.

Door: Saskia Luijer

Andre en Martin zijn fiets-
maatjes en passeren op hun 
racefiets vaak prachtige 
plekken die ze ook met verf 
willen vastleggen. Dan kij-
ken ze elkaar aan en maken 
plannen om ook eens buiten, 
midden in de natuur te gaan 
schilderen. Lange tijd bleef 
het bij goede voornemens. 
Tot ze tijdens het Pinkster-
weekend samen met Elly 
en nog vier andere kunst-
schilders exposeerden in ‘t 

Akkoord. Toen werden de 
agenda’s getrokken voor een 
eerste afspraak.
Daar staan ze dan. Op het 
bruggetje tegenover de Kor-
tenhoefse IJsbaan. Met zicht 
op de Kattenbrug, de oude 
boerderij, een weiland met 
koeien en het water vol wa-
terlelies. “Wat moeilijk is” 
legt Elly uit. “Is dat je je moet 
beperken. Wat wil je erop 
zetten?” Normaal gesproken 
schildert zij op doek, maar 
voor dit eerste probeersel 
werkt ze op papier. Met olie-
verf, in een losse, impres-
sionistische stijl, brengt ze 
de lagen aan. Andre is juist 
van de precisie. Uiterst se-
cuur, met een fijne penseel 
probeert hij een realistische, 
bijna fotografisch beeld te 
schetsen. Al geeft hij ook 
daar zijn eigen invulling aan. 

“De waterpartij maak ik net 
wat breder. Dat is mooi zo, 
met die spiegeling erin.” De 
stijl van Martin neigt meer 
naar de Hollandse School. Hij 
heeft als enige de roodbonte 
koeien opgenomen. “Dat is 
een mooie onderbreking, het 
brengt wat extra kleur” ver-
klaart hij. Martin heeft veel 
ervaring in het vastleggen 
van landschappen en dorps-
gezichten, maar zo buiten 
is ‘t toch even wennen. “Je 
leert hier heel veel van, maar 
je moet het vaker doen. We 
gaan dit dus volhouden met 
z’n drieën, alleen volgende 
keer op een andere plek.”

Wie weet wordt Kortenhoef 
zo weer het schildersdorp 
van weleer.

5e Loosdrechts Open Golf 
Toernooi
HILVERSUM- Op zaterdag 29 
juni speelden golfers, dames 
en heren uit Loosdrecht en 
Wijdemeren om het officië-
le golfkampioenschap van 
Loosdrecht. Strijdperk was 
de Par-3 golfbaan van golf-
park Spandersbosch in Hil-
versum.

Door: Agus Kukupessy

De golfers hadden het die dag 
zwaar met het door het KNMI 
afgegeven CODE ROOD. In 
verband met de verwachte 
tropische hitte moesten zij 
proberen om 18-holes fysiek 
en sportief te overleven. Veel 
water drinken was geen over-
bodige noodzaak. Gelukkig 
waaide er een lichte verkoe-
lende wind over de baan. 
Ondanks de hitte hadden de 
deelnemers, zowel beginners 
als gevorderden er veel ple-
zier in. Gert van Bers werd 
1e, op de 2e en 3e plek ge-

volgd door respectievelijk Per 
Verzaal en Susan Hage.
De stemming onder de deel-
nemers was geconcentreerd, 
serieus, sportief, vriend-
schappelijk en gezellig. Na 
afloop werden op de 19e hole 
de individuele prestaties on-
der het genot van een alcoho-
lische verfrissing extra aan-
gedikt en breed uitgemeten.
Het was een geslaagd en ge-
zellig lustrumtoernooi die 
de golfers van ons mooie 
dorp dichter bij elkaar heeft 
gebracht.Volgend jaar spelen 
wij alweer de 6e editie en ver-
welkomen wij de golfers uit 
Loosdrecht en Wijdemeren 
graag weer op de golfbaan.
De organisatie bedankt de 
deelnemers en sponsoren, 
zonder wie dit golftoernooi 
niet mogelijk is. Voor een 
impressie en uitgebreid wed-
strijdverslag zie
www.Loosdrechtopen.nl

   

Theater De Dillewijn viert haar 
eerste lustrum!
ANKEVEEN - Bij aanvang van 
het nieuwe theaterseizoen 
viert Theater De Dillewijn 
haar vijf jarig bestaan als 
succesvol theater en verhuur 
locatie.

Op zaterdag 28 september 
2019 vindt er op het voorter-
rein van Theater De Dillewijn 
een spectaculaire proeverij 
plaats. Heerlijke gerechtjes 
en wijn verzorgd door diverse 
Ankeveense restaurants en 
onze eigen huiswijn leveran-
cier. De consumptiemuntjes 
zijn vanaf 17 augustus a.s. in 
de voorverkoop te verkrijgen 
op de Ankeveense markt.
Uiteraard mag de muziek 
niet ontbreken. Binnen op 
het podium verzorgen Anke-
veense muzikanten en zan-
gers korte, maar spetterende 
optredens. De Ankeveense 
schoolkinderen zorgen voor 
een momentje trots en ont-
roering voor alle ouders en 
het publiek!

Kerkenveiling
Onze befaamde Ankeveen-
se veilingmeesters zullen de 

sfeer en veiling weer naar 
grote hoogte weten op te zwe-
pen. U komt toch ook bieden 
en genieten van de spanning 
en gezelligheid?

Kavel in de aanbieding?
Wilt u een mooie, ludieke, 
kunstzinnige kavel inbren-
gen?
Stuur een mailtje naar ma-
nager@dedillewijn.nl, uw in-
breng is voor ons heel waar-
devol.

Zondag 29 september a.s. is 
er ter gelegenheid van het lu-
strum de bijzondere middag-
voorstelling ‘Dit is Ankeveen’. 
Hoe Nederlands is Ankeveen? 
Bestaat er zoiets als dé Neder-
landse volksaard? En wat zijn 
onze volkomen- maar vooral 
onvolkomenheden? In ‘Dit is 
Ankeveen’ wordt een poging 
gedaan hier het antwoord op 
te vinden. En daar kunt u als 
bezoeker aan bijdragen!

www.dedillewijn.nl
 

 Foto: Schilderen aan De Dijk

Gooise GC Goede doelen dag
LOOSDRECHT- Zondag 30 
juni j.l. zette de Gooise Golf-
club zich in voor een jaar-
lijkse goede doelen actie, 
dit jaar ten behoeve van de 
Nierstichting (draagbare 
kunstnier) en Stichting Reva-
lidatiegolf.

Het weer en de opkomst was 
fantastisch met meer dan 
70 deelnemers die genoten 
van een clinic van pro, José 
Loomans en/of een Texas Scr-
amble wedstrijd in de mid-
dag.
De holes waren aangekleed

door de sponsoren van de 
club en van het event. De 
Sligro had een haringkar 
beschikbaar gesteld en ie-
dereen heeft genoten van 
een Hollandse Nieuwe met 
een drankje. De goede doe-
len golf dag heeft een mooi 
bedrag opgehaald van € 
3.029,- De jubilerende spon-
sor M/G Bouwbedrijf van Jan 
Meijers en Erik Griffioen dat 
de avond voorafgaande aan 
de golf dag haar 25-jarig be-
staan vierde doneerde nog 
eens € 2.250,- aan het draag-
bare kunstnier project van

de Nierstichting.
De Gooise Golfclub dankt 
alle deelnemers en sponso-
ren (M/G, Sligro, Laptops4all, 
Notariaat Wijdemeren, de 
Enk, Snoek Installatiebedrijf, 
GolfOutlet Bussum, B55, Cen-
tipede, Vivante Bekenkamp, 
Golfplaza, Schoonheim & de 
Vink, E&M Taxi en Hyundai 
Wittenberg) voor deze gewel-
dige dag en bijdragen aan de 
goede doelen.

Aanmelden voor 2020:
www.gooisegolfclub.nl.
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Steun ‘San met MS’

NEDERHORST DEN BERG- 
Sandra Doddema (38) lijdt 
aan een zeer agressieve 
vorm van de ziekte MS 
(multiple sclerose). Zelfs 
de meest simpele dingen 
in het dagelijks leven zijn 
door haar ziekte een zwa-
re beproeving geworden. 
Sandra wil niets liever dan 

haar zoontje Teije (6) zien 
opgroeien. Voor Sandra is 
een stamceltransplantatie 
de allerlaatste kans om haar 
ziekte een halt toe te roe-
pen.

Door Mark Hilberts

Twee jaar geleden werd de di-
agnose MS bij Sandra vastge-
steld. In sneltreinvaart ging 
het bergafwaarts met haar 
gezondheid. Ze moest haar 
eigen bedrijf opgeven en 
inmiddels is ze volledig ar-
beidsongeschikt verklaard. 
Met haar man Eric en Teije 
verhuisden ze onlangs van 
Amsterdam Zuidoost naar 
Nederhorst den Berg. In hun 
nieuwe huis kunnen ze in 

de toekomst snel faciliteiten 
creëren waardoor Sandra 
zolang mogelijk zelfstandig 
kan functioneren.

Sandra baalt er enorm van 
dat ze nooit de zwemles 
van Teije kan zien. Of uit 
de buurt moet blijven van 
haar eigen zoon als hij een 
verkoudheidje heeft. Zo ver-
zwakt is haar immuunsys-
teem. ‘Dat is toch vreselijk.’ 
Ze krijgt de zwaarste medica-
tie die er in Nederland wordt 
voorgeschreven maar dat is 
niet voldoende. Het laatste 
redmiddel is een stamcel-
transplantatie. Deze operatie 
wordt alleen in het buiten-
land uitgevoerd. Sandra wil 
de operatie laten plaatsvin-

den in een daarvoor gespeci-
aliseerde kliniek in Mexico. 
Die behandeling past het 
best bij haar ziektebeeld. Pas 
na vijf weken mag ze het zie-
kenhuis verlaten.

Een complicerende factor 
is dat de ingreep maar liefs 
75.000 euro kost en voor 
eigen rekening is. De ver-
wachting is dat door de 
stamceltransplantatie haar 
levenskwaliteit met tien jaar 
kan worden verlengd. Met 
dat doel voor ogen startte 
Sandra een crowdfunding 
actie. Ze heeft inmiddels al 
bijna 50.000 euro bij elkaar 
verzameld door giften van 
het bedrijfsleven en van par-
ticulieren. In Weesp werd 

de opbrengst van een kin-
derkledingbeurs geheel aan 
Sandra geschonken.

Het resterende bedrag dat 
nog nodig is voor de stamcel-
transplantatie wil ze in Wij-
demeren en omgeving verza-
melen. Sandra hoopt dat ze 
in het voorjaar van 2020 kan 
worden geopereerd. Ze zet 
alles op alles om haar doel te 
bereiken. Elke euro brengt 
Sandra een stap dichterbij 
haar doel. Een sponsoractie, 
een beurs of een gift, alles 
is welkom om haar operatie 
mogelijk te maken. Meer 
over Sandra Bottema is te le-
zen op haar website
www.sanmetms.nl

   

 
Het is een feit

Zondagochtend, stralend weer, 
vroeg op, badpak aan en naar 
ons leuke strandje, achter de 
sporthal in Nederhorst den Berg. 
Hondje mee, eerst goed uitlaten 
(poepzakje e.d.) en verheugen op 
een heerlijk, frisse, rustige duik 
in het nog schone, glasheldere, 
lekker warme water.

Gisteren hadden veel van de 
mensen hier in dorp (en ook nog 
anders vandaan) hetzelfde idee. 
Nee, het was niet echt een verras-
sing, wat ik op deze plek aange-
troffen heb, ik begrijp het niet! 
Er moesten twee gemeentemede-
werkers om zeker 6 uur het bed 
uit, op zondagochtend om de na-
latenschap van domme mensen 
op te ruimen. Nog nooit heb ik zo 

veel kapotte f lessen zien liggen, 
dat is wel een goede manier om 
kinderen en ook honden van dit 
strandje weg te houden, raar!

Vaak lees ik berichtjes van me-
demensen in ons dorpsblad, 
die zich - zo als ik ook af en toe 
- gedachten maken over onze 
wereld, het klimaat, de vrede -de 
toekomst (ook voor de kinderen).
Ik heb hier alleen een vraag: 
waar begint milieubewustzijn 
en door wie kan het bewust 
gemaakt worden? De plastic 
schepjes, emmertjes, autootjes en 
snoeppapiertjes die achteloos op 
het strandje achter gelaten wer-
den, geven mij een antwoord!

Bij onze kinderen, maar die kun-
nen het niet zonder hun na- en 
meedenkende ouders. Leuk ge-

zegde: jong geleerd, oud gedaan. 
En alleen kan het niet, dat is iets 
wat zeker is, een verheven wijs-
vinger werkt vaak tegengesteld, 
dus niet doen - maar wat? Beste 
medemensen misschien helpt het, 
om na het lezen van dit stukje 
een momentje over de bedoeling 
ervan na te denken? Ik ga verder 
graag na het strandje, vroeg in 
de ochtend, neem mijn hondje 
plus poepzakje mee en laat nooit 
meer dan sporen van ons tweeën 
in het zand achter.

Doris Schmidt- Merz,
Nederhorst den Berg
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eroen
Witte of 
bruine bollen

Mini 
appelfl apjes

‘Pluk’brood
Kruidenbrood
op een stokje

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 11 t/m zaterdag 27 juli.

per 6 stuks 
naar keuze

met pesto

leuk bij de BBQ

Heerlĳ ke zomerHeerlĳ ke zomer
SPECIAAL VOOR DE KIDS

naar keuze

GRATIS
2e zak 3+1

GRATIS

op een stokje
leuk bij de BBQ
op een stokjeop een stokje
leuk bij de BBQ

€ 2,95
nu voor

€ 1,90
nu voor

Kom jij ons 
team

versterken?!
Ben je

geïnteresseerd?
Neem dan contact op:

telefoon: 06- 136 678 48
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UITAGENDA

LANDELIJKE OPEN IMKERIJDAGEN - LOOSDRECHT
13 en 14 juli
Kom langs en ga met de im-
ker op pad. Op ontdekkings-
tocht door de tuinen van de 
imkerij met proeven van ho-
ning, kijken bij de bijenkas-
ten en kaarsen maken van 
echte bijenwas. Er is ook 
een echte honingwinkel die 
je zeker even een bezoekje 
moet brengen.
Beleef bijenhouden van 
dichtbij 
Wat doet een imker en 
waarom word je imker? Hoe 
gaat het oogsten van honing 
in zijn werk? Informatie 
over het houden van bijen, uitleg over werksters, darren en de koningin, kijken in de 
bijenkast en op zoek naar de koningin, informatie over hoe je je tuin of balkon bij-vrien-
delijk kan inrichten, en hoe kan ik helpen de bijenstand te verbeteren?
12.00 tot 16.00 uur www.imkerij.nl/open-dagen/ 

ZOMERTENTOONSTELLING “IK DENK AAN JE” - LOOSDRECHT
13 juli t/m 14 september

In de unieke tentoonstel-
ling ”Ik denk aan je” is een 
verzameling oude poëzie-
albums en gelegenheids-
gedichten tentoongesteld 
in de Sijpekerk. De soms 
ontroerende gedichtjes zijn 
prachtig geïllustreerd met 
mooie albumplaatjes en 
soms kleurrijke tekenin-
gen. De verzameling geeft 
een interessant inzicht in 
de ontwikkeling van ge-
dichten en versjes in de 19e 
en 20e eeuw.
De Sijpekerk en de tentoon-
stelling elke zaterdag open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Ook 
kunt u genieten van orgel-
spel op het prachtige orgel 
van de Sijpekerk.
De entree is gratis.
www.sijpekerk.nl

OERRR WATERSAFARI – ANKEVEENSE PLASSEN 
zondag 14 juli 2019

Ben jij benieuwd naar wat 
er onder water zwemt in 
de Ankeveense Plassen? Dat 
kan je onderzoeken tijdens 
de OERRR-watersafari.
Gewapend met een schepnet 
ga je met onze excursieboot 
op zoek naar waterdiertjes 
en met de zoekkaart kun 
je uitvogelen hoe ze heten. 
De boot vaart over de grote 
plas en door smalle slootjes. 
Ontdek alle vogels en plan-
ten die op de speurkaart 
staan en ruik of proef on-
derweg even de watermunt. 
Een leuke ontdekkingstocht 
voor het hele gezin!
www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek 

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

Tot 1 september
Expositie “Loofloos ver-
vlochten tussen hoop en 
vrees” – Loosdrecht
Schilderijen van kunstena-
res Tiety Bouma te bezich-
tigen in Bibliotheek Loos-
drecht. 
www.bibliotheekgooienmeer.nl 

t/m 15 september 
Beelden in de tuin van 
het Kasteel – Loosdrecht
Net als afgelopen zomers 
verandert de tuin van Kas-
teel-Museum Sypesteyn ook 
dit jaar in een beeldentuin. 
Tot en met zondag 15 sep-
tember worden de werken 
van beeldhouwgroep de 
Plaggenhoef uit Hoevelaken 
tentoongesteld. In een selec-
tie van 32 stukken zijn de 
beelden van alle leden te be-
wonderen. www.sypesteyn.nl 

t/m zo 27 oktober 
Expositie ‘Beter met Plan-
ten’ in Pinetum Blijden-
stein – Hilversum
‘Beter met Planten’is het 
jaarthema van vele botani-
sche tuinen in Nederland. 
In het Pinetum zullen dit 
jaar boeiende verhalen ver-
teld worden over de genees-
krachtige werking van de 
collectie. Welke planten zijn 
medicinaal en werden door 
onze voorouders gebruikt?
www.pinetum.nl

13 juli
Watersport-Doe-Dag –  
Naarden
Ook zin in een gezellige en 
actieve dag met diverse wa-
tersportactiviteiten? Kom 
dan naar de Watersport-
Doe-Dag. Bereid je voor op 
de leukste watersportactivi-
teiten: kanovaren, suppen, 
glijbanen, waterballen, rib-
varen met de reddingsbri-
gade en zeilen. Voor meer 
informatie en prijzen:
www.jachthavennaarden.nl 

13 juli
Pink Moon Run & Walk – 
Muiden
De route start en eindigt bij 
het mooie middeleeuwse 
kasteel Muiderslot. Deelne-

mers kunnen ervoor kiezen 
om de 8 kilometer wande-
lend of hardlopend af te leg-
gen. Het programma start 
om 20u met een algemeen 
welkomstwoordje op de bin-
nenplaats van het kasteel. 
Het roze verlichte kasteel 
tegen een donkere hemel 
biedt de deelnemers een fan-
tastisch beeld als ze zich op 
weg begeven naar de finish.
www.asistershope.org

Meerdere data tussen: 13 en 
27 juli 
Stadswandeling door 
historisch – Weesp
Wandelen door het 650 jaar 
oude decor van Weesp. On-
der leiding van stadsgidsen 
wandelt u langs historische 
bekende en verborgen plek-
ken. Start Grote Kerk aan de 
Nieuwstraat in Weesp. Aan-
melden niet nodig.
Deelname 3,50 pp
www.historischekringweesp.nl

17 juli
OERRR Bouw je eigen 
insectenhotel 
– ‘s-Graveland
Bouw je eigen insectenhotel 
in het bezoekerscentrum te 
‘s-Graveland! De activiteit 
duurt 2 uur en is voor gezin-
nen met kinderen vanaf 6 
jaar.
www.natuurmonumenten.
nl/bcgooienvechtstreek

19 juli 2019 t/m 21 juli 
Wonderfeel ‘s-Graveland
Relaxed luisteren naar klas-
sieke muziek middenin de 
zomerse natuur, ontdekkin-
gen doen, zelf je tempo be-
palen, mensen ontmoeten, 
lekker eten, dansen: festival 
Wonderfeel is je zomer!
www.wonderfeel.nl 

22 juli 
Tour-avond met Mart 
Smeets – Hilversum
Maandagavond 22 juli, op de 
tweede rustdag van de Tour 
de France, presenteert Mart 
Smeets een live-talkshow in 
Beeld en Geluid over de Tour 
de France. In een intieme 
setting bespreekt nestor van 
de vaderlandse wielerjour-
nalistiek Mart Smeets de 
Tour de France van 2019. Di-
verse gasten, onder wie Rob 
Harmeling, Bart Veldkamp, 
Maarten den Bakker en Er-
win Nijboer, geven hun visie 
op de ronde der rondes.
Meer informatie en tickets:
www.beeldengeluid.nl 
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Sloepentocht 


