
Bibian Mentel blijft 
inspireren en motiveren
WIJDEMEREN - Eigenlijk wil 
je een diepe buiging maken. 
Dat is onwillekeurig het ge-
voel dat je krijgt als je in ge-
sprek bent met Bibian Men-
tel.

Door: Anja Lodder

“De wond in mijn nek ge-
neest goed en de construc-
tie zit prima vast. De pijn 
is onder controle en ik ben 
heel blij zo snel weer thuis 
in Loosdrecht bij mijn gezin 
te kunnen zijn.” Sinds 2000 
leeft Bibian met steeds weer 
terugkomende tumoren in 
haar lichaam, waar ze nu 
voor de zoveelste keer aan 
moest worden geopereerd 
en waardoor ze sinds enkele 
maanden in een rolstoel zit. 
Haar jarenlange strijd tegen 
kanker heeft haar er echter 
niet van weerhouden volop 
als topsporter en inspirator 
actief te zijn. We kennen Bibi-
an vooral als (6x) Nederlands 
kampioen snowboarden, vijf 
keer wereldkampioen en na-
tuurlijk door haar onvergete-

lijke gouden medailles op de 
Paralympische Spelen in 2014 
en 2018. De weg hiernaar toe 
- met vallen en weer opstaan 
- heeft ze opgetekend in haar 
vorig jaar verschenen boek 
LEEF.

Dancing with the stars
Hoewel net weer uit het zie-
kenhuis, begint Bibian aan 
een nieuwe uitdaging, name-
lijk deelname aan het RTL4- 
programma ‘Dancing with 
the Stars’ dat zaterdag 7 sep-
tember van start gaat. Samen 
met haar professionele ball-
room danspartner Joost Find-
hammer gaat zij in de weke-
lijkse liveshow de competitie 
aan met andere BN’ers zoals 
Berget Lewis, Barrie Stevens, 
Heleen van Royen en Gijs Sta-
verman. De presentatie is in 
handen van Chantal Janzen 
en Tijl Beckand. ‘Dancing 
with the Stars’ is na tien jaar 
weer terug op de Nederlandse 
televisie. Waarom begint ze 
na de laatste fysieke tegen-
slag aan een dergelijk inspan-
nend avontuur. Bibian: “Je 

kunt twee dingen doen als 
je steeds zo ziek bent en na 
een operatie opnieuw moet 
beginnen. In je bed blijven 
liggen of elke dag opstaan 
en je focussen op positieve 
dingen. Deelname aan dit 
dansspektakel geeft me veel 
energie en het is natuurlijk 
heel leuk om iets nieuws te 
leren want ik ben totaal niet 
bekend met ballroomdansen. 
Voor zover ik weet hebben 
mijn mededansers ook die 
ervaring niet, dus wordt het 
een eerlijke competitie. Ik 
train zo’n 12 uur per week 
met mijn danspartner Joost 
en dit kan wel oplopen tot 
20 uur per week. Joost vindt 
zichzelf een strenge coach, 
maar ik ben op dat gebied 
wel wat gewend natuurlijk, 
haha.” Helaas mag ze niet 
vertellen met welke dans ze 
van start gaat, maar de cho-
reografie zit er al goed in. “Ik 
ga ontzettend mijn best doen, 
want ik wil uiteraard zo lang 
mogelijk in de show blijven 
en elke week een nieuwe 
dans leren. De tv-kijkers moe-

ten natuurlijk wel allemaal 
op mij stemmen!”

Mentelity Foundation
Bibian wil blijven genieten 
van al het goede in haar leven 
en haar ervaringen delen met 
anderen. Zo heeft ze de Men-
telity Foundation opgericht 
om kinderen en jong volwas-
senen met een lichamelijke 
uitdaging aan het bewegen te 
krijgen met als motto ‘Denk 
niet in beperkingen maar in 
mogelijkheden, het gaat om 
mentaliteit.’ Bibian: “Minder 
validen kunnen zoveel meer 
dan ze zelf denken. Het valt 
niet mee om met een handi-
cap te leven. Sporten is ont-
zettend belangrijk en geeft 
een fijn gevoel. Daarom orga-
niseren we regelmatig activi-
teiten zoals afgelopen zondag 
een supevenement en zeilre-
gatta bij Ottenhome en staat 
ook een wakeboard-evene-
ment in de planning. Kijk op 
www.mentelityfoundation.
org voor info.” Dat Bibian het 
levende bewijs is van haar 
eigen motto is wel duidelijk!
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 Foto: Bibian Mentel-Spee samen met Evelien Rookmaker. Deelneemster van de dag met de ‘Star of Mentelity’ bokaal tijdens het SUP Event. 

Edwin Klomp 

Natuurprijs-

vraag 2019-2020

REGIO - In schooljaar 2019-
2020 reiken de Vrienden 
van het Gooi voor de eerste 
keer de Edwin Klomp Na-
tuurprijsvraag uit.

Edwin was een buitenmens, 
een zeer actieve Natuur-
wacht die van 1970 tot zijn 
overlijden in 2017 groepen 
natuurliefhebbers meenam 
in de natuur. Edwin kon 
prachtig vertellen over ie-
der diertje, iedere bloem 
of boom die je maar tegen-
kwam. Hij vond educatie 
voor met name kinderen en 
jongeren heel belangrijk. Te-
recht ontving hij voor zijn 
werk en passie in 2010 een 
Koninklijke onderscheiding.

De Edwin Klompprijs is een 
natuurprijsvraag. Basisscho-
len worden uitgenodigd 
een ‘groen schoolplan’ in te 
dienen dat aansluit bij de 
missie van de Vrienden van 
het Gooi: “Met elkaar er-
voor zorgen dat het Gooi een 
prachtig stukje Nederland 
blijft”.

Het schoolplan moet er voor 
zorgen dat de school en/of 
schoolomgeving groener 
wordt. Kinderen moeten er 
door leren over het belang 
van de natuur in je eigen 
omgeving en het is belang-
rijk dat de kinderen van de 
school (of een klas) bij dit 
project betrokken zijn, zo-
wel bij het bedenken als bij 
de uitvoering.

Uit de inzendingen kiest een 
jury het winnende plan. De 
jury beoordeelt op kwaliteit, 
originaliteit, uitvoerbaar-
heid, betrokkenheid van 
de kinderen en effectiviteit 
(leeropbrengst en natuur-
opbrengst). Het winnende 
plan ontvangt een geldprijs 
van maximaal € 2.000,- om 
het te kunnen realiseren. De 
Vereniging Vrienden van het 
Gooi ondersteunt de school 
bij de organisatie van de uit-
voering van het project.

www.vriendenvanhetgooi.nl
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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

 Thuizbij Kinderopvang – Kortenhoef 035-6569785

06 - 206 15 919

Uitvaartcentrum Myosotis
is gevestigd aan de 

Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 
0294-412409

Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Charles

 Bij Uitvaartverzorging Myosotis 
is er ruimte voor uw eigen inbreng 

en vormgeving van de uitvaart. 
Wij helpen en adviseren u met een 
passende invulling van de uitvaart. 

Heeft u vragen over uitvaart-
verzorging-verzekeringen? 
Elke donderdag houden wij
een inloopspreekuur van 

16.00 tot 17.00 uur. 

Bereken online uw uitvaartkosten 
op onze website met de 

uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle 

uitvaartverzekeringen. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N 

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Zaterdag 31 aug.
8.00-12.30 uur
Is er markt in Ankeveen 
met kinderactiviteiten

Even thuisgebracht worden? 
 Geen probleem!

25 JAAR

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl
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9% overmatige drinkers in 
Wijdemeren

WIJDEMEREN - Nederland 
kent een aanzienlijk aantal 
overmatige drinkers. Afkick-
kliniekwijzer.nl deed onder-
zoek naar het alcoholgebruik 
van volwassen Nederlan-
ders. Gemiddeld drinkt 1 op 
de 11 overmatig veel alco-
hol. Je neemt dan meer dan 
21 (mannen) en 14 (vrouwen) 
glazen alcohol per week. In 
Wijdemeren behoren 9 op de 
100 inwoners tot die over-
matige drinkers.

Overmatig drankgebruik 
concentreert zich volgens 
het onderzoek vooral in 
‘rijke’ gemeentes zoals Ber-

gen, Bloemendaal, Laren 
en Noordwijk (13%). Van de 
twaalf Nederlandse provin-
cies is Noord-Holland de kop-
loper met 9%. De vijf dorpen 
van Wijdemeren passen dus 
precies in dat profiel. Daar-
naast behoort 37% tot de 
zware drinkers: 1x per week 
zes glazen of meer (m) en 
voor vrouwen: 4 glazen. En 
drinkt 8% ‘volgens de richt-
lijn’. Dat betekent geen alco-
hol of maximaal 1 glas per 
dag. Deze cijfers komen van 
het CBS en het RIVM.

Het Bourgondische leven
Het Bourgondische leven 

speelt zich niet af in het zui-
den, met lekker eten en drin-
ken, zoals je zou verwachten. 
De top-5 van de zuipschuiten 
per provincie bestaat verder 
uit Overijssel, Drenthe, Fries-
land en Utrecht (8%). Noord- 
Brabant en Limburg blijven 
steken op 7%, in Flevoland is 
men het zuinigst met alcohol 
(5%).

Opvallend is dat Ameland, 
Vlieland en Schiermonni-
koog de alcohol ook rijkelijk 
laten vloeien (12%), ze staan 
alle drie in de top-10 van 
gemeentes waar de meeste 
overmatige drinkers wonen.

   

Gratis groepstraining Stoppen 
met roken
REGIO - De GGD organiseert 
een gratis groepstraining 
‘Stoppen met roken’ voor 
inwoners uit de regio Gooi 
en Vechtstreek. Deelnemers 
kunnen zich tot 1 september 
a.s. aanmelden via onder-
staande website.

Stoppen met roken is het 
beste wat je kunt doen voor 
je gezondheid. En met een 
beetje hulp is de kans veel 
groter dat dit lukt. Na twee 
bijeenkomsten stoppen de 
deelnemers gezamenlijk met 
roken.

De training wordt gegeven 
op de volgende data: 16/9, 
23/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 
4/11 van 19:30 uur tot 21:00 
uur. Locatie: Burg. de Bordes-
straat 80 in Bussum.

Op weg naar een Rookvrije 
Generatie
Steeds meer plekken in Gooi 
en Vechtstreek worden Rook-

vrij. Op deze manier zorgen 
we ervoor dat kinderen kun-
nen opgroeien in een Rook-
vrije omgeving, zonder de 
verleiding om te beginnen 
met roken. Ook wil de GGD 
inwoners uit de regio die 
graag willen stoppen met 
roken hierbij helpen. De 

groepstraining is onderdeel 
van activiteiten die de GGD 
organiseert in het kader van 
de landelijke Stoptober actie.

Meer informatie en aanmel-
den op www.rookvrijegene-
ratiegv.nl/stoppen

Meerderheid kiest 
voor contactpersoon 
per dorp
WIJDEMEREN- Hoewel de 
noodzaak voor een dor-
penbeleid minder dringend 
lijkt, nu de fusie met Hilver-
sum van de baan is, heeft 
de meerderheid van de raad 
ingestemd met het sterker 
maken van de vijf dorpen. 
PvdA/GroenLinks en De Lo-
kale Partij stemden tegen. 
Het Burgerpanel heeft zich 
uitgesproken hoe het dor-
penbeleid het best kan wor-
den uitgevoerd.

Door: Herman Stuijver

Wijdemeren wil de betrok-
kenheid van inwoners stimu-
leren, de sociale leefbaarheid 
van de dorpen versterken en 
daarmee een vitale, sterke 
en solidaire leefomgeving 
realiseren. Verantwoordelijk 
wethouder Rosalie van Rijn 
heeft 120.000 euro om het 
plan op te zetten, het meeste 
geld gaat op aan salariskos-
ten, het gaat om twee amb-
tenaren, samen 1,7 fte. Om 
invulling te geven aan het 
dorpenbeleid was er behoef-
te aan informatie. Dus gaven 
424 van de 792- Burgerpanel-
leden (54%) antwoorden op 
de vragen.

Contactpersoon en budget
De enquête gaat niet in op de 
inhoud van wat men verstaat 
onder ‘dorpenbeleid’. Ook de 
verschillen tussen de vijf dor-
pen komen niet aan de orde. 
Het concreetst waren de 
resultaten over contactper-
soon en budget. 67% van de 

Wijdemeerders vindt het een 
goed plan om een contactper-
soon per dorp aan te stellen. 
En bijna evenveel inwoners 
vinden dat er een jaarlijks 
budget voor initiatieven per 
dorp moet komen. Een kwart 
vindt van niet, die meent dat 
het in de eerste plaats gaat 
om het beste plan of de haal-
baarheid.

Stel…
Verder bestaat de enquête 
voornamelijk uit vragen met 
het woord ‘stel’. De panelle-
den wordt gevraagd mee te 
denken over de vormgeving 
van het dorpenbeleid. Stel, u 
heeft een plan, idee en initi-
atief voor uw dorp, wat zou u 
dan doen? De antwoord top-
drie: met buurtbewoners in 
gesprek (52%); contact zoeken 
met wethouder en gemeente-
raad benaderen (29%). Stel, 
buurtbewoners komen met 
een idee, wat mogen ze dan 
van de gemeente verwach-
ten? Logisch dat negen op de 
tien respondenten vindt dat 
de buurtbewoners erop mo-
gen rekenen dat de gemeente 
daar dan tijd en moeite in 
steekt. Daarnaast verwacht 
ruim de helft dat de ge-
meente zorgt voor draagvlak 
en dat de gemeente het plan 
toch blijft ondersteunen bij 
tegenslag. De helft van de 
Wijdemeerders wil deelne-
men aan een initiatief als de 
gemeente het goed onder-
steunt en als men informatie 
krijgt over wat er van hen 
wordt verwacht.

   

Droogteschade
WIJDEMEREN - De gemeente 
laat onderzoeken wat de 
droogteschade is aan het 
openbaar groen in de vijf 
dorpen.

In de zomer 2018 kende de 
omgeving een periode van 
weinig regen, regionaal is 
berekend dat er 300 mm. 
minder regenwater viel. Voor 
Wijdemeren is de schade aan 
herstel aan dode bomen en 
planten toen berekend op 
9000 euro.

Ook dit voorjaar en deze zo-
mer is het droger dan in het 
verleden. Weliswaar heeft 
Openbare Werken vooral 
de jonge aanwas extra bere-
gend, het lijkt in veel geval-

len niet voldoende. Wat de 
schade in 2019 zal worden, is 
nog niet bekend.

Derhalve wil wethouder 
Boermans een beter inzicht 
hebben. Hij heeft daarvoor 
een extern bureau à 15.000 
euro ingeschakeld dat een 
inventarisatie maakt van 
de droogteschade. Men doet 
een onderzoek naar de om-
vang en herstelmogelijkhe-
den. Een forse klus, want 
Wijdemeren telt alleen al 
9000 ‘gemeente’-bomen. Alle 
plantsoenen en andere open-
bare groenplekken worden 
onderzocht. Waarbij de focus 
volgens Boermans ligt op de 
begraafplaatsen en de win-
kelcentra.
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10.000 Euro voor de Fietsboot?
WIJDEMEREN- De ANWB 
geeft 10.000 euro aan een 
maatschappelijk project 
met de meeste stemmen. De 
Fietsboot levert een bijdrage 
aan het kleinschalig aantrek-
ken van duurzame recreatie 
in onze mooie maar kwets-
bare streek. De vrijwilligers 
hopen op uw stem.

Deze zomer vaart de Fiets-
boot vice versa tussen de Por-
seleinhaven zes dagen per 
week vijf keer per dag via het 
eiland Markus Pos naar de 
Fuut in Breukeleveen. Bij De 
Fietsboot werken uitsluitend 
vrijwilligers. Schippers, in-
structeurs, opstappers, tech-
nici en bestuur zijn allemaal 
betrokken vrijwilligers. De 
inkomsten komen van de 
entreekaartjes en van recla-
mebordjes op de boot. De 
Fietsboot werkt op de Vecht 

zonder subsidie. Voor reser-
vering groot onderhoud, een 
keuring die eenmaal per vijf 
jaar verplicht is en marke-
ting is de prijs van € 10.000 
van de ANWB meer dan wel-

kom. De Fietsboot heeft uw 
stem hard nodig. Zegt het 
voort en deel het op social 
media. Stem vóór 30 septem-
ber op: anwb.nl/stem

   

Kasteel Nederhorst in veilige 
handen bij Stadsherstel

Foto: Guus Pauwels

NEDERHORST DEN BERG - 
Kasteel De Nederhorst wordt 
verkocht aan Stadsherstel 
Amsterdam. Die het kasteel 
wil inrichten met ‘betaalbare 
huurappartementen’. De toe-
gankelijkheid van de kasteel-
tuin en het kasteel zelf blij-
ven gehandhaafd.

Afgelopen 60 jaar heeft het 
Rijksmonument kasteel Ne-
derhorst diverse bedrijven 
gehuisvest zoals de Toonder-
studio’s en verschillende ICT-
bedrijven. De laatste jaren 
is gebleken dat deze functie 
moeilijk is voort te zetten 
gezien de huidige marktcon-
forme eisen die deze functie 
stelt. De Harmine Wolters 
Stichting, eigenaar van kas-
teel Nederhorst, heeft diver-
se mogelijkheden bekeken 

en als nieuwe toekomst ge-
kozen voor een woonfunc-
tie. Van kantoorfunctie naar 
woonfunctie vraagt een flin-
ke financiële armslag die de 
Harmine Wolters Stichting 
niet heeft. Om de nieuwe toe-
komst mogelijk te maken, is 
de Stichting op zoek gegaan 
naar een partij die deze am-
bitie kan realiseren. De keu-
ze is op Stadsherstel Amster-
dam gevallen als financieel 
krachtige instelling en met 
een reputatie op het gebied 
van wonen.

Publiekstoegankelijk
Stadsherstel Amsterdam 
heeft in de afgelopen jaren 
als restaurerende organisatie 
al meer dan 600 panden in 
een straal van 45 km. rond-
om Amsterdam verkregen, 
gerestaureerd, en daarmee 
behouden voor de toekomst. 

Veel van deze gebouwen heb-
ben een openbaar karakter 
en Stadsherstel wil dit ook 
voor de kasteeltuin van De 
Nederhorst. Maar ook de pu-
blieke toegankelijkheid van 
het kasteel zelf zal worden 
gehandhaafd. De bedoeling 
is om woningzoekenden, in 
het wat hogere- en middens-
egment en/of eventuele star-
ters de mogelijkheid te geven 
om op deze bijzondere loca-
tie, midden in het groen op 
deze cultuurhistorische plek 
te laten wonen. In het hui-
dige schetsontwerp voor het 
kasteel zijn betaalbare huur-
appartementen tussen 40 en 
115 m2 opgenomen.

Uitbreiding woningvoorraad
Het plan van Stadsherstel 
zorgt voor een gevarieerde 
samenstelling van woning-
voorraad en bewoners en 
draagt bij aan de sociale en 
economische doelstelling 
van de regio en de gemeente 
Wijdemeren, door het schep-
pen van woningen in het 
middensegment van de huur-
markt.
Deze voorlopige plannen 
zijn reeds aan de gemeente 
voorgelegd en binnenkort 
zal Stadsherstel ook met de 
buurt overleg hebben. Het 
spreekt voor zich dat de be-
staande samenwerking met 
lokale organisaties zoals o.a. 
de Historische Kring, Stich-
ting Godard en de scholen 
zal worden gecontinueerd.
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Lekker bewegen

LOOSDRECHT - Kom op vrijdag 
30 augustus a.s. van 19:00 - 
21:00 uur gratis “proeven” 
van 3 van de bewegingscur-
sussen. Een proefles duurt 
20 of 50 minuten, bepaal zelf 
hoeveel je er wilt volgen, al-
lemaal kan ook!
 

Programma: Salsa 19:00 - 
19.50 uur, Zhineng Qigong 
20:00 - 20:20 uur, Zumba 
20:30 - 20:50 uur. Inschrijven 
kan 31 augustus van 10:00 
-12:00 uur en van 13:30 - 14:30 
uur. Locatie: 3-Luik, Acaci-
alaan 2, Nieuw-Loosdrecht. 
Voor meer informatie: www.
kploosdrecht.nl
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 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
 www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50
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Risico’s nu beter ingeschat
WIJDEMEREN- Financieel 
wethouder Jan Klink heeft 
een nieuwe nota opgesteld 
over het risicomanagement. 
Een technisch document over 
een moeilijk onderwerp dat 
echter van belang is om het 
financieel systeem duidelij-
ker te maken. Op 5 septem-
ber wordt de nota besproken 
in de commissie Bestuur en 
Middelen.

Door: Herman Stuijver

Klink: “Er ontstond een be-
hoefte om de nota risicoma-
nagement te actualiseren. 
Met name door de financiële 
groei van de begroting in de 
afgelopen jaren. Van 40 mil-
joen in 2010 naar 50 in 2019.

Ook de kansen op risico’s 
bij projecten kwamen onvol-
doende tot hun recht.” Een

gemeente heeft een weer-
standsvermogen, dat is het 
geld dat nodig is om niet-be-
grote kosten op te vangen. In 
de begroting 2019 staat dat 
Wijdemeren ruim 4 miljoen 
in reserve heeft, terwijl er 
3,14 miljoen euro nodig zou 
zijn. De wethouder spreekt 
dus van voldoende weer-
stand. Bij projecten wordt in 
percentages aangegeven hoe 
hoog de kans op een financi-
eel risico is. Welnu, dat lijstje 
was rommelig, het verschil 
in tarieven was onduidelijk. 
De wethouder spreekt van 
‘achterstallig onderhoud’. 
Zijn medewerkers hebben al-
les geïnventariseerd en elk 
project voorzien van ‘risico-
tarieven’ tussen 20 en 60%.

Het is een doorvertaling van 
de kans op risico’s naar per-
centages voor het bepalen

van de hoogte van het beno-
digde weerstandsvermogen. 
Bij 20% is dat één keer of min-
der per 10 jaar, bij 60% kan 
het jaarlijks gebeuren. Dat al-
lemaal volgens één objectief 
systeem.

Bij het laagste risico gaat het 
om bedragen onder de 50.000 
euro, in de hoogste klasse om 
een half miljoen en hoger. 
Bijvoorbeeld: voor een ‘grote’ 
kans op bodemverontreini-
ging staat 250.000 genoteerd, 
voor een ‘kleine’ kans op een 
ingestorte brug: 2 ton. In een 
aantal gevallen is de risico-
factor niet van belang, omdat 
er een verzekering is afge-
sloten. Volgens Klink is deze 
nieuwe nota politiek van be-
lang, omdat uit de cijfers zal 
blijken of Wijdemeren finan-
cieel gezond is.

Stuurgroepleden 
gedagvaard
WIJDEMEREN- Burgemees-
ter Ossel maakte bekend dat 
drie leden van de Stuurgroep 
Belast ingsamenwerking 
Stichtse Vecht, Wijdemeren, 
Weesp zijn gedagvaard voor 
de meervoudige kamer van 
de rechtbank in 2020.

De Rijksrecherche startte in 
2018 een onderzoek naar de 
conclusies van het rapport 
van professor dr. Bossert. De 
samenwerking van de belas-
tingen van de drie gemeentes 
is vanaf het begin niet goed 
verlopen. Uit het rapport van 
Bossert bleek dat er fout op 
fout is gestapeld die leiden 
tot grote verliezen. Inmid-
dels is BSWW opgeheven en 
doet Wijdemeren de gemeen-
telijke belastingen onder Hil-
versumse paraplu. Bossert 
constateerde een nog ernsti-

ger fout. Er waren twee vari-
anten van het bedrijfsplan: 
ambtelijk en bestuurlijk, die 
niet terug te vinden zijn in de 
rapportages. De raad besliste 
positief over een voorstel 
van B&W waarin de kosten 
van de overgang naar één 
systeem niet waren meege-
nomen. Is dat bewust gedaan 
of een vergissing? Was de 
raad misleid? Het Openbaar 
Ministerie heeft op 10 juli jl. 
aan de burgemeester laten 
weten dat het strafrechtelijk 
onderzoek is afgerond. Nu 
worden dus drie leden van 
de stuurgroep die betrokken 
waren bij de totstandkoming 
van Belastingen SWW gedag-
vaard voor de meervoudige 
kamer van de rechtbank. De 
zitting zal naar verwachting 
in het eerste kwartaal van 
2020 worden gepland.

   

Collecte KWF 
Kankerbestrijding

‘S -GRAVELAND/KORTEN-
HOEF - De vakanties zijn 
weer voorbij, de kinderen 
naar school en ouders weer 
aan het werk. Ook start het 
collecteseizoen weer. Een 
van de eerste collectes is die 
voor de KWF Kankerbestrij-
ding.

Door: Anja Lodder

Joyce Hemink, al jarenlang 
collectant en sinds 2008 een 
van de coördinatoren van de 
42 wijken in ‘s-Graveland en 
Kortenhoef, wil graag nog 
eens het belang van de lande-
lijke collecteweek - 2 t/m

7 september - onderstrepen. 
“Hoewel onze KWF collecte 
in vergelijking met andere 
collectes een hoge opbrengst 
heeft, is er nog steeds heel 
veel geld nodig. Iedereen 
kent in zijn of haar omgeving 
wel iemand die door kanker 
wordt getroffen of daar zelf 
mee moet leven. Door weten-
schappelijk onderzoek wor-
den verschillende vormen 
van kanker van een acute 
dodelijke ziekte steeds meer 
chronisch.” Uit statistieken 
zien we dat de top 5 bestaat 
uit huid-, darm-, borst-, long- 
en prostaatkanker. Bij man-
nen komt prostaatkanker 
het meeste voor en bij vrou-
wen borstkanker. Het overle-
vingspercentage na 5 jaar bij 
borstkanker na de diagnose 
is inmiddels 98%. In stadium 
IV is dit 29% dus hoe eerder 
men zich meldt bij de huis-
arts hoe beter. Joyce: “Het 
is fijn dat er al veel mensen 
rechtstreeks doneren aan het 
KWF maar vaak doen ze nog 
iets extra’s in onze bus. Het 
wordt wel eens als lastig er-
varen dat onze vrijwilligers 
rond etenstijd langskomen, 
maar we hebben dan wel 
de meeste kans dat mensen 
thuis zijn. We komen nog 
wel wat collectanten tekort, 
dus als je drie uurtjes over 
hebt en ben je 16+, meld je 
dan aan op kwf.collecte.kor-
tenhoef@live.nl Bellen mag 
ook: 06 102 77 273.
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Column van 
de burgemeester

Burgemeester Freek Ossel>

Na een lange, rustige vakan-
tie heb ik vaak de eerste tijd
schakelproblemen. De af-
stand is groot. Ik kan me de 
werkdrukte, de vele afspraken 
in de agenda en de opwinding 
niet meer voorstellen. Alsof je 
van de versnelling ‘vrij’ in één 
keer naar de vijfde gaat. Het 
is wat onrustig en het heeft 
ook goede kanten. Afstand 
nemen, vraagtekens bij de 
routine zetten en dan weer 
opnieuw beginnen, kan ook 
verfrissend zijn. Begrijpt u me 
goed: werken is fantastisch 
maar het opstarten is wel een 
ding.

Soepel in werkritme

Hoe kun je soepel van vakantie in 

het werkritme glijden? Langzaam 

meer koud water doen in het 

warme bad. Dit jaar is dat gelukt. 

Begin dit jaar nodigden wethouder 

Jan-Jaap de Kloet en ik de nieuwe 

Commissaris van de Koning Arthur 

van Dijk uit voor een informe-

le afspraak in Wijdemeren: een 

vaartochtje over de Loosdrechtse 

Plassen en iets vertellen over 

het gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen. Maandagmiddag 

19 augustus was het zover. We 

vertrokken vanaf Jachthaven 

Bonnema met een knabbeltje en 

frisdrank om 2,5 uur later weer 

terug te keren.

Prachtige plas!
Het was stralend weer op een rus-

tige plas. We zagen een zeilschool 

voor kinderen met hun Optimist-

jes, sloepen in allerlei formaten, 

motorboten, vissende dames op 

een van de vijf gratis toegankelijke 

eilandjes, recreatiehuizen in de 

Kalverstraat en veel vrolijke groe-

tende mensen. Het werd steeds 

rustiger in onze sloep. Opeens riep 

de commissaris naar niemand in 

het bijzonder: ‘Wat is dit toch een 

prachtige plas!’.  We konden niet 

anders dan dat beamen. 

Natuur èn mensen
Die vaartocht was voor mij de 

glijdende schaal van vakantie naar 

werk. En ik bedacht mij dat het 

niet alleen de prachtige water-

natuur was die daarvoor zorgde, 

maar juist de combinatie met al 

die verschillende mensen op en 

om het water. De Loosdrechtse 

Plassen zijn van iedereen: bewo-

ners, ondernemers, bezoekers met 

en zonder boot, verenigingen en 

kinderen in Optimistjes. 

Freek Ossel

Burgemeester Wijdemeren

Opstarten

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk



Met de uitvaartbus
REGIO - Monique Houtza-
ger van In Memoriam Uit-
vaarten zoekt altijd samen 
met de nabestaanden naar 
een passende invulling van 
het afscheid. Een invulling 
- sfeer, muziek, thema of 
kleur - die recht doet aan 
de overledene en waar de 
nabestaanden zich goed bij 
voelen. Zo bestaat er ook uit-
vaartbus die de overledene 
samen met nabestaanden 
vervoert naar de begraaf-
plaats. Vorige week pas-
seerde de bus de Dillewijn in 
Ankeveen op weg naar Den 
en Rust in Bilthoven. Moeder 

reisde altijd met openbaar 
vervoer en dus was het staat-
sievervoer met de bus.

Zie: www.inmemoriamuit-
vaarten.nl (06 - 233 09 339)

   

Wim 50 jaar in het slagersvak
NEDERHORST DEN BERG - 
1 september a.s. staat een 
unieke mijlpaal voor de 
deur. 50 jaar één baan is in 
deze tijd al uniek, maar al 
die tijd in hetzelfde pand zal 
niet vaak voorkomen. Vanaf 
zijn 13e staat Wim van Kip-
persluis al op de Voorstraat 
in Nederhorst den Berg.

Begonnen bij slagerij Koster 
en na Ton Oostveen nu bij 
Ton Vernooij. Vaak onzicht-
baar achterin de slagerij aan 
het uitbenen of worst aan 
het maken. Elke dag om 5.30 
uur op de fiets om de toon-
bank vol te snijden met het 
gehele assortiment.

Zijn passie blijkt ook uit 
de vele titels en prijzen bij 
de slagersvakbeurs. O.a. 
zijn paarden- en leverworst 
scoorden vele malen goud 
en Nederlandse titels. On-

danks deze unieke mijlpaal 
zal Wim nog wel even door 

gaan, een prestatie om trots 
op te zijn!

Woensdag 28 augustus 20196
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* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

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

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

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

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

timmerbedrijf
H. van Ruitenbeek
verbouw • onderhoud • keukens •
interieur • ramen • deuren •
kozijnen • ambachtelijk timmerwerk
Middenweg 126A
1394 AN  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 -254683

Ruitenbeek adv.  22-01-2015  15:29  Pagina 1

Middenweg 126A
1394 AN Nederhorst den Berg
Tel. 0294-25 46 83 / 06-209 78 399
vanruitenbeekherman@gmail.com
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H. van Ruitenbeek
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Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vaste aanbieding ma t/m do

3 broden    €6,05

4 broden    €7,45

5 broden    €8,80

(Geldt voor bruin, wit en volkoren)

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Albert Heijn
Voorstraat 10, 1394 CS 
Nederhorst den Berg

Beste Albert Heijn word 
je alleen met de beste 

klanten en medewerkers, 
dus samen gaan wij voor 

de nummer 1 plek.

Albert Heijn Nederhorst den Berg 
is finalist voor Beste Albert Heijn 

van Nederland 2019!



Wijdemeren
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Kortenhoefsedijk
afgesloten

In verband met het NK Palingroken en de

braderie is de Kortenhoefsedijk op zaterdag

7 september van 6.00 tot 23.00 uur afgesloten 

voor verkeer.

27 SEPTEMBER - 4 OKTOBER 2019

SAVE THE DATE!

>   Scholen zijn weer begonnen

Op maandag 26 augustus zijn de scholen 

begonnen. Er zijn weer veel kinderen lopend 

of op de fiets op pad en het verkeer rond de 

scholen is drukker. Scholieren zijn vaak snel 

afgeleid en vinden het moeilijk om snelheden 

goed in te schatten. Dus kijkt u ook een beetje 

extra uit?

 
>   Schetsontwerpen N201

Het afgelopen jaar heeft de provincie Utrecht 

onderzoek gedaan naar het verbeteren 

van de doorstroming rond de N201 tussen 

Amstelhoek en Vreeland. Besloten is om de 

knelpunten aan te pakken. Inmiddels zijn er 

per deelgebied plannen gemaakt. In juli 2019 

zijn de schetsontwerpen en aanvullende 

maatregelen toegelicht en besproken. Op de 

website van het programma Toekomst N201 

van de provincie Utrecht kunt u de schetsont-

werpen bekijken en een formulier downloaden 

om hierop te reageren. U kunt uw reactie 

nog tot zondag 1 september mailen naar 

toekomstN201@provincie-utrecht.nl 

>   Burendag

Buurten worden leuker, socialer en veiliger 

als mensen elkaar kennen en er voor elkaar 

zijn. Op 28 september is het weer Burendag: 

dé dag om gezellig samen te komen of iets 

goeds te doen voor de buurt. Vergeet niet om 

uw activiteit te melden op www.burendag.nl 

en wie weet komt een van onze wethouders 

langs met een appeltaart! Het hele jaar iets 

goeds doen voor de buurt? Kijk dan eens op 

vrijwilligersplatform www.deappelboom.nl.

>   Fietsboot

Heeft u deze zomer nog geen tochtje gemaakt 

met De Fietsboot? Deze week is de laatste 

mogelijkheid. De Fietsboot ligt nog tot en met 

31 augustus in de vaart en brengt u vijf keer per 

dag vanaf de Porseleinhaven in Oud-Loos-

drecht via recreatie-eiland Markus Pos naar 

de Fuut/Muyeveld in Breukeleveen. Bekijk de 

dienstregeling op www.defietsboot.nl.

Een overtocht kost drie euro per persoon en 1 

euro voor een fiets. Tot snel op De Fietsboot!

Officiële
bekendmakingen

Op zaterdag 28 september is het 
zo ver. De kunst- en cultuurweek 
Wijdemeren gaat van start. Een week 
vol muziek, dans, DJ’s, kunst en
poëzie. Voor jong en oud!  

We trappen de week af met een knal! 

Jeugdmuziekfestival  KECK (kunst en cultuur 

Kortenhoef) heeft een open podium waar alle 

jongeren uit Wijdemeren hun talenten kunnen 

showen. 

Steel de show!
Vindt uw kind het leuk om te zingen, dansen, 

toneelspelen of muziek maken? 

Doe dan mee met het open podium tijdens 

het Jeugdmuziekfestival! Wethouder Rosalie 

van Rijn: “Wijdemeren barst van het jonge, 

creatieve talent en dat talent willen we met dit 

festival een podium bieden. Dus meld je aan 

en steel de show op zaterdag 28 september.” 

Het festival is in ’t Akkoord in Kortenhoef. 

Naast het Jeugdmuziekfestival is er nog veel 

meer leuks te doen, zoals bijvoorbeeld een 

workshop DJ’en.

Wonderfeel en Sypesteyn
Op zondag 29 september organiseren festival 

Wonderfeel en Kasteel-Museum Sypesteyn 

een bijzonder klassiek concert op het kasteel. 

Een hapje en drankje kunnen daarbij natuurlijk 

niet ontbreken.

Kunst Kortenhoefse school
Op vrijdag 4 oktober sluiten we de week af 

met een borrel en lezing door de historische 

kring Loosdrecht op het gemeentehuis. 

Waarom daar? Het gemeentehuis hangt vol 

met schilderijen van de Kortenhoefse school. 

De inspirerende rondleiding door stichting 

kunstbezit ‘s-Graveland is een aanrader!

Komt u ook? Details over de kunst &

cultuurweek vindt u op

www.wijdemeren.nl/cultuurweek.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

#mooiwijdemeren
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Gratis Veilig Wonen 
Scan

Kort

Naar schatting geven 750.000 
mensen in Nederland langdurige 
en intensieve hulp aan familie, 
vrienden, buren of kennissen. Ook 
één op de vier jongeren is mantel-
zorger.

De gemeente ziet en waardeert de bijzon-

dere inspanningen van mantelzorgers in 

Wijdemeren. Daarom reiken wij ook in 2019 

een waardering uit. Deze keer in de vorm van 

een VVV cadeaukaart, VVV dinercheque of 

VVV lekker weg-kaart.

Aanvragen vanaf 1 september
U kunt de waardering aanvragen van 1 sep-

tember tot 1 december 2019 via

www.wijdemeren.nl/mantelzorg. Op de web-

site leest u ook meer over de voorwaarden.

De waardering wordt in december per post 

thuis bezorgd.

Brief ontvangen?
Heeft u een brief thuis ontvangen omdat u 

in 2018 een mantelzorgwaarding heeft ge-

kregen? Er staat per abuis een verkeerd tele-

foonnummer in de brief. Het juiste nummer 

van Versa Welzijn is (035) 62 31 100. Als u de 

aanvraag niet via de website kunt doen, dan 

kunnen zij u telefonisch helpen.

Mantelzorgwaardering 2019

#mooiwijdemeren
@jerokune



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 20b: bouwen woning (21.08.19)

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan 2: plaatsen dakkapel (16.08.19)
- Emmaweg 12: plaatsen dakkapel en maken uitweg 
   (14.08.08)
- Kortenhoefsedijk 155: plaatsen reclame aan gevel 
   (21.08.19)
- Piramide 44: plaatsen dakkapel (26.07.19)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 7 en 9: splitsen woning en maken 
   uitweg (14.08.19)
- Prinses Irenestraat 1 en 3: vergroten woningen (15.08.19)

Nederhorst den Berg
- Reigerlaan 7a: wijzigen gebruik naar maatschappelijk en 
atelier (13.08.19)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. 
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 
aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 86: bouwen woning (19.08.19)
Loosdrecht
- Eikenlaan 72: plaatsen dakkaper en dakkapel (09.08.19)
- Meidoornlaan 26: plaatsen dakopbouw (21.08.19)

Nederhorst den Berg
- Reeweg 16: inpandige uitbreiding bedrijfsruimte (12.08.19)
- Wilgenlaan 6: plaatsen erfafscheiding (09.08.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Ankeveen
- Stichtse Kade 47a: bedrijfsmatige opslag van gevaarlijke 
   stoffen

Loosdrecht
- Bloklaan 22a: realiseren slagbomen
- Bloklaan 22a: vervangen beschoeiingen
- Bloklaan 22a: vervangen woonboot
- van Ostadelaan 36: plaatsen dakkapel
- De Zodde 11: plaatsen dakopbouw

Nederhorst den Berg
- Middenweg 54: uitbreiden woning
- Middenweg 93: aanleggen uitrit
- Slotlaan 21: bouwen woning
- Vreelandseweg 70b: plaatsen woonboot
- Vreelandseweg tussen 70c en 70d: plaatsen steiger

>  Bestemmingsplan
Het Dode Eind e.o. 2007

Sinds 1 juli 2018 is de verplichting, om iedere 10 jaar 
een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, vervallen 
(art. 3.1a Wro) indien het bestemmingsplan elektronisch 
raadpleegbaar is.
Het bestemmingsplan Het Dode Eind 2007 is, met ingang 
van 28 augustus 2019, in gescande vorm, te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het betreft het geldende bestemmingsplan dat in 2007 
is vastgesteld. Er is dus geen sprake van een nieuwe 
regeling.

Heeft u al een Veilig Wonen Scan 
laten doen? De scan is bedoeld om 
de kans op een woninginbraak te 
verkleinen en om ervoor te zorgen 
dat u zich veiliger voelt, thuis en uw 
omgeving. 

De scans worden uitgevoerd door onaf-

hankelijke, niet-commerciële, adviseurs van 

het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid (CCV). Zij komen, op afspraak, graag 

bij u thuis langs om uw woning aan de buiten- 

en binnenkant te controleren op veiligheid. 

Scan
Tijdens de Veilig Wonen Scan wordt hang- en 

sluitwerk nagekeken, veelvoorkomende in-

braakmethoden worden uitgelegd en u krijgt 

praktische tips over wat u zelf kunt doen om 

een woninginbraak te voorkomen. Vaak kan 

dit al op eenvoudige wijze worden gereali-

seerd, zonder dat er (hoge) kosten aan ver-

bonden zijn.

Maak een afspraak
U kunt een afspraak maken voor een gratis 

Veilig Wonen Scan door een email met uw 

naam, adres en telefoonnummer te sturen 

naar info@wijdemeren.nl of door te bellen met 

14 035. Uw gegevens worden dan genoteerd. 

Het CCV neemt contact met u op om een 

afspraak te maken.

De adviseurs van het CCV hebben een identi-

teitspas waarmee zij zich zullen identificeren. 

Meer informatie: www.woonveiliger.nl.

Wijdemeren
informeren
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Vraag ook een Veilig Wonen Scan aan

Iedere woensdag van 10.00 tot 
11.30 uur schuiven verschillende 
nationaliteiten aan bij de koffietafels 
van het Taalcafé in de bibliotheek in 
Loosdrecht. Het is de ‘appel van de 
maand’!

Samen met de vrijwillige taalcoaches oefenen 

zij op een ontspannen manier de Nederlandse 

taal, want taal leer je niet alleen uit een cursus-

boek, maar ook door samen de krant te lezen, 

door aan elkaar voor te lezen, door verhalen 

te vertellen en door mensen te ontmoeten die 

de taal spreken.

Vrijwilligers nodig
Wilt u een paar uur in de week of in de maand 

mensen helpen om de Nederlandse taal beter 

onder de knie te krijgen en te begeleiden in 

hun taalontwikkeling? Er wordt dringend naar 

nieuwe taalcoaches gezocht voor het taalcafé 

in Loosdrecht! 

Contact
Aanmelden als taalcoach kan via de biblio-

theek, telefoonnummer: (035) 58 254 88 of 

loosdrecht@bibliotheekgooienmeer.nl. Ook in 

Kortenhoef en Nederhorst den Berg kunnen 

we nog taalcoaches gebruiken. De vacature is 

te vinden op www.deappelboom.nl. 

Taalcafé Loosdrecht zoekt vrijwilligers

Officiële bekendmakingen 28 augustus 2019

Bouwen en wonen
Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 
in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de administratie van het  Fysiek Domein,  telefoon-
nummer  14 035. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 
Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbe-
sluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het 
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publi-
catie van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/
of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.
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Eten uit eigen tuin
KORTENHOEF- Wat is er nou 
gezonder dan dagelijks te ge-
nieten van een maaltijd met 
zelfgekweekte groenten? Dat 
doet Johan Pot samen met 
echtgenote Ria al jarenlang 
uit z’n volkstuintje. Hij huurt 
± 120 m2 aan de Kwakel, op 
de plek waar heel vroeger 
Piet Kempers een kweke-
rij bezat. “Spruiten, groene 
kool, bieten, prei, bruine 
bonen, wortelen, aardbeien. 
Noem maar op. We gaan met 
de seizoenen mee”, vertelt 
Johan terwijl hij stevig aan 
het spitten is. “Ik kom ge-
middeld één keer per week, 
ik heb niet altijd zin en tijd. 

Maar je moet het niet laten 
verslonzen.” Hij wijst op een 
kavel aan de overkant waar 
de struiken metershoog de 
lucht in schieten. Pot tuiniert 
al ruim 25 jaar in de Korten-
hoefse polder, dus weet hij in-
middels het een en ander van 
het kweekvak. Als jongetje 
hielp hij al mee bij kwekerij 
Loogman aan de Oranjeweg. 
Veel tuintips van toen geeft 
hij door aan minder ervaren 
collega’s. Zo moet je bij rabar-
ber eerst even draaien en dan 
pas trekken. Ook het snoeien 
van het groen bij druiven 
vergt enige kennis, want je 
moet wel de sappen laten 

vloeien. En Johan kent ook 
het enige juiste middeltje te-
gen meeldauw: een mix van 
yoghurt en spuitzwavel. Het 
helpt gegarandeerd!

“Het allerbelangrijkste is dat 
je de goede voeding geeft aan 
de grond. Hoe maakt niet uit, 
korrels, kunstmest of hele-
maal biologisch, maar het is 
echt noodzakelijk.” Meestal 
zaait hij zijn eigen gewassen, 
maar soms koopt hij kleine 
plantjes. Gerrit Jansen en 
Hans Kempers zijn de eigena-
ren van de grond. Ze melden 
dat er nog een paar stukken 
beschikbaar zijn.

   

Ex-groenteboer experimenteert met groenten

KORTENHOEF- Aan de Emma-
weg tieren de gewassen van 
de volkstuinvereniging Over-

gooi welig. Een lust voor het 
oog om de groenten, bloemen 
en kassen te zien aan de rand 

van de Kortenhoefse polder, 
waar achter ooit de waterwo-
ningen zullen verrijzen. Go-

ris Verhoef had jarenlang een 
groentezaak in Hilversum. 
Wat is er dan logischer om 
zelf groenten te verbouwen. 
Verhoef komt hier al sinds 
2002. “Ik vind het heerlijk, ik 
kom hier bijna elke ochtend. 
Onder alle weersomstandig-
heden, het is pure ontspan-
ning”, vertelt hij terwijl hij 
knabbelt aan een boterham. 
Leuk, maar niet altijd. Mo-
menteel ergert Goris zich aan 
de veenmollen die massaal de 
knolgewassen opvreten. “Dat 
is een flinke strop, je kan er 
niks tegen doen, want het is 
een beschermde soort”, mop-
pert Verhoef terwijl hij de 
aangetaste planten laat zien.

Ook Goris kan ruimschoots 
eten uit eigen volkstuin. 
“Meer dan genoeg, het is ook 
vaak weggeven aan anderen. 
Nu heb ik veel aardappelen 
en kapucijners.” Hij schept 

er genoegen in om te expe-
rimenteren met speciale ge-
wassen. Zo heeft hij nu zoete 
aardappelen gepoot. “Ik weet 
niet wat er uit komt, maar 
dat vind ik spannend om te 
proberen.” Veel kennis heeft 
Goris opgedaan bij zijn vader 
die ook al tuinde en tegen-
woordig is het makkelijk om 
op internet kennis te verga-
ren. Overgooi is een vereni-
ging waar de gezelligheid 
ook op peil wordt gehouden 
in het Praathuis, waar veel 
nieuwtjes worden gedeeld. 
Op 31 augustus is er een tuin-
feest met barbecue. Wie een 
volkstuin wil, moet zich be-
wust zijn van het feit dat je 
toch minimaal één keer per 
week aan de slag moet om te 
wieden. “Als het te gek wordt, 
zeggen we er wat van. Maar 
verder respecteren we ieder-
een. Je bepaalt zelf hoe je het 
doet.”

   

Evenwicht in de natuur
ANKEVEEN- Waar ooit zijn 
over-overgrootvader scheeps-
werf De Helling bezat, be-
heert Theo Booij namens 
de familie een fraai perceel 
volkstuin langs het Bergse-
pad in Ankeveen. De tuinen 
worden verhuurd aan 12 deel-
nemers.

“Hier vind ik rust en even-
wicht. Ik vind het fijn als de 
schemer valt om te wroeten 
in de grond. Zo ontspannen”, 
vertelt Theo. Hij is ervan 
overtuigd dat het werken in 
een tuin voor ouderen zelfs 
levensverlengend zou kun-
nen werken, met een vast 
ritme en lekker actief in de 
buitenlucht. Binding met de 

aarde, daar heeft-ie wel wat 
mee.

Booij kweekt van alles, sper-
ziebonen, uien, sla, boeren-
kool, aardappelen, diverse 
koolsoorten, maar ook bloe-
men. “We kunnen goed eten 
van deze onbespoten groen-
ten. Mijn vrouw Margo maakt 
ook diverse soorten jam van 
de vruchten, met minder 
suikers.” Theo hecht aan een 
natuurlijk evenwicht waar-
bij je de grond niet volledig 
moet uitputten. Alles hangt 
af van de samenstelling van 
de grond, daarom heeft Theo 
hier de beste witlof, niet zo 
bitter. “Als je het goed wilt 
doen, moet je toch wel vier 

keer per week aanwezig zijn. 
Want je moet het groeiproces 
op de voet volgen. Wanneer 
schieten de zaden door, snoei-
en doet groeien, dus niet te 
vaak naar de schaar grijpen. 
Ook hier weer evenwicht zoe-
ken.”

Hij wijst op het ‘onkruid’ 
heermoes, met superlange 
wortels en geneeskrachtige 
werking. Je moet het weg 
schoffelen, maar toch. Een 
puntje van orde dat Theo ten 
slotte aan de orde wil stellen, 
zijn de vele voorbijgaande 
fietsers van wie sommigen 
zomaar ongevraagd dwars 
door de tuinen struinen. Dat 
is niet de bedoeling.



DSO start 
kaartverkoop

Fotograaf: Douwe van Essen

Ja Zuster, Nee Zuster van An-
nie M.G. Schmidt en Harry 
Bannink

KORTENHOEF - Dit najaar 
viert toneelvereniging DSO 
haar 85-jarig jubileum en dit 
lustrum wordt gevierd met 
maar liefst acht voorstellin-
gen van de bekende musical 
Ja zuster, Nee Zuster van An-
nie M.G. Schmidt en Harry 
Bannink.

Een feest der herkenning 
voor velen, maar ook het 
jonge publiek zal zich verma-
ken want in rusthuis Klivia is 
altijd van alles aan de hand: 
wanneer de ingenieur niet 
iets laat ontploffen, dan staat 
de boze buurman Boordevol 
wel voor de deur om weer 
eens flink te klagen over al 
het lawaai. Nee, rustig kun 
je het niet echt noemen in 
dit rusthuis. In deze vrolijke 
musical komen welbekende 
liedjes als De kat van ome 
Willem, Mijn opa en Duiffies 
allemaal voorbij. Het belooft 
een gezellige boel te worden 
in Cultureel Centrum De 

Blinker aan de Parklaan in 
Kortenhoef.

De repetities voor dit spek-
takel zijn in volle gang. Het 
wordt het regiedebuut bij 
DSO voor Jeffrey Spoor, die al 
de nodige ervaring achter op 
naam heeft staan. Met veel 
enthousiasme krijgt hij de 
spelers waar hij ze hebben 
wil. Twee keer in de week 
wordt er met veel plezier, fa-
natiek gespeeld, gezongen en 
gedanst.

De voorstellingen, begeleid 
door een live combo o.l.v. 
Henk van ter Meij, kunt u 
gaan zien op 21, 22, 23, 28, 
29 en 30 november, aanvang 
20.00u; en op 24 november 
en 1 december 2019, aanvang 
14.00u. Na de voorverkoop 
voor donateurs kunt u uw 
kaarten op zaterdag 7 sep-
tember kopen op de brade-
rie op de Kortenhoefsedijk 
tijdens het NK Palingroken. 
Mochten er daarna nog kaar-
ten beschikbaar zijn dan 
kunt u deze bestellen via 
www.toneeldso.nl. Een kaart 
kost € 15,00. En onthoud Niet 
met de deuren slaan…

Woensdag 28 augustus 201910

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

REAKTIES VAN KLANTEN
Een verademing dat ik bij

Slender You mezelf kan zijn!!
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

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

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,

reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen

en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,

@:info@harrit.eu

Te huur, te Kortenhoef  in
mooie omgeving, praktijk-
kantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Te koop:  kleine baaltjes hooi
super kwaliteit vanaf 2.25

nu ook midi balen
tel 0657565103

gratis  thuisbezorgd
in Wijdemeren

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis

030-7853826/06-11113421

Wat is mijn huis waard? 
GRATIS waarde indicatie!

Belle Makelaardij
Bel ons : 035 - 656 0235

Hulp in de huishouding 
gezocht Nederhorst den 

Berg per week 10 uur 
tel: 06 50250702

Nieuw: Sarina’s Knipmobiel
Thuiskapster, Wijdemeren

Bent u slecht ter been of
is de kapsalon u te ver?

Bel Sarina’s Knipmobiel !
Tel: 0651064759

Zij knipt bij u thuis,
Op maandag en dinsdag!

Te koop:
- Koeling Polar CD088

met glasdeur. 
Tel. 06-30064980

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

Smartphone, Tablet of PC?
Wij verzorgen reparaties,

onderhoud/verkoop/advies 
en het BESTE abonnement!

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9 

‘s-GRAVELAND

Vrijwilliger gez.: Ouder
echtpaar uit Nederhorst 

den Berg heeft moeite met 
tuinonderhoud Wie wil
1 a 2 uur p/w bijstaan? 
Edo Smit 0651548913

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Tijdelijke huur: Huis NdB
2o1 kap garage parkeren
9 Sep-18 Nov of gedeelte

1-2 prs, prijs in overleg
Geen dieren, niet roken
Info bel 06-12455068

Piano-pedagoge, omgeving
Nederhorst/Ankeveen/LadV
heeft nog enkele plaatsen
vrij voor volwassenen en
kinderen M 0640620276

Onafhankelijk financieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Kom in beweging. Voel 
je fit!! Op dinsdagavond

in De Bergplaats.
info: 035 - 7721902

Graszoden gelegd vanaf 
€ 6 per m2! Bel voor een 
gratis offerte 0683523323

of graszodenlegger.nl

Te huur Bedrijfshal/opslag
in Nederhorst Den Berg

350m2 tot 700m2
voorzien van overheaddeur

kantoor en toilet €1350
per 350m2 per maand ex 
btw water,gas en electra

info 0294-252090

eroen
Volkoren 
brood 

Ontbijtkoek
naturel

Gevulde 
koek

Jeroen’s 
Desem 

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 22 augustus t/m zaterdag 14 september.

van € 2,40 van € 3,35 van € 1,75

Welkom � uisWelkom � uis
naar keuze
van € 3,40

brood 
van € 2,40 van € 1,75 naar keuze

van € 3,40

€ 2,50
voor

€ 1,95
voor

€ 1,25
voor

€ 2,75
voor
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‘Big Macks’ belangeloos voor Kinderen in Nood
ANKEVEEN - Stichting Kinde-
ren in Nood zal op 12 septem-
ber a.s. een dubbele vracht 
van 100 kub met hulpgoe-
deren naar Hongarije sturen. 
Voor dit transport gaan twee 
enorme vrachtwagens in 
konvooi van Bussum naar De-
brecen. Tjeerd van Rijn, van 
het gelijknamige autobedrijf 
uit Ankeveen, is de sponsor 
van dit duotransport.

8 november 2018 reed hij het 
200ste transport van de stich-
ting, dat ook naar Hongarije 
ging. De rit, de contacten 
met Kinderen in Nood, de 
ontvangst in Hongarije en 
de ervaringen aldaar deden 
hem besluiten om dit avon-
tuur een jaar later nóg eens 
aan te gaan. Tjeerd vond zijn 
vrienden, Hendrik van Loo 
en Paul Wallenburg en zake-
lijke sponsors bereid om zelfs 
een tweede truck in te zetten. 
Zij zullen de 1800 km v.v. in 
vier dagen tijd afleggen.

Kinderen in Nood
Kinderen in Nood dat maan-
delijks een vracht met al-
lerlei hulpgoederen naar 
Hongarije, Roemenië en Oe-
kraïne verstuurt, wordt dit 
duotransport nummer 210 
en 211.De stichting is al ac-

tief vanaf 1990. De vrijwil-
ligers sorteren, repareren en 
knappen de binnengekomen 
spullen netjes op vóór deze 
mee op transport gaan. De 
stichting werft inkomen (re-
keningnummer NL 49 RABO 
0383774241 0f NL 73 INGB 
0006217861) via giften, spon-
soren en af en toe een legaat. 
Met dit inkomen bekostigt 
men de huur van het onder-
komen op De Peppels in Bus-
sum en worden de maande-
lijkse transporten betaald; 
het vervoer met een truck 
van 100 kub kost de stich-
ting een ruime euro per km. 
De naam van de stichting 
doet denken dat deze slechts 
hulp biedt aan kinderen. Het 
tegendeel is waar. Behalve 
speelgoed, kinderkleding, 
schoolspullen gaan er op dit 
duotransport ook weer rol-
stoelen, scootmobiels, com-
puters, meubilair, AMC-kle-
ding, incontinentiemateriaal, 
muziekinstrumenten, koel-
kasten, gordijnen, dekens, 
matrassen, bedden, nacht-
kastjes, enz. mee. Het enige 
dat niet meegestuurd wordt 
zijn boeken en speelgoed dat 
op batterijen werkt.

Contactpersonen
De stichting werkt nauw sa-

men met vertegenwoordigers 
in Hongarije en Roemenië. 
Er is bijna dagelijks contact 
met hen en in deze contacten 
worden vraag en aanbod van 
de goederen op elkaar afge-
stemd. Zij kennen de situatie 
in hun omgeving en weten 
waar de goederen uit Neder-
land weer het beste terecht 

zullen komen. De meeste 
goederen gaan naar tehui-
zen voor ouderen, kinderen, 
gehandicapten en andere in-
stellingen. Maar ook de parti-
culiere gezinnen waar nood 
heerst, worden niet vergeten. 
Een contactpersoon schreef 
een keer: “Met één vracht 
kan ik gemiddeld 4.000 men-

sen blij maken.” Zaterdag 7 
september vanaf 8.30 worden 
de trucks op De Haven, De 
Peppels 47, Bussum geladen. 
Het vertrek zal op donder-
dag 12 september om 10.00 
u. zijn. Bij beide momenten is 
men van harte welkom.

   

Joke Portengen decennia actief in Vechtdorp
NEDERHORST DEN BERG- Als 
binnenkort het bridgeseizoen 
weer aanvangt in de Berg-
plaats, is het Joke Porten-
gens 30e jaar bij de bridge-
club. En dat niet alleen, Joke 
heeft zich op meer terreinen 
ingezet in het Vechtdorp. 
Vanaf haar 18e bij de speel-
tuin, jarenlang in het kerk-
bestuur van de NH-kerk en 
bovendien was ze redacteur 
van De Brug, de voorganger 
van dit blad.

Door: Herman Stuijver

“Mijn man, Bruin Portengen, 
gaf bridgeles. Ik deed mee en 
toen zijn we hier in het dorp 
met een club begonnen. Zon-
der bestuur, gewoon een in-
stuif”, opent Joke alsof 30 jaar 
een club leiden de gewoonste 
zaak van de wereld is. Elke 
woensdagmiddag opent ze 
de zaal en zorgt ze ervoor 
dat er tussen 28 en 32 perso-
nen mee kunnen bieden als 
noord, zuid, west en oost. Je 
speelt met paren, dus als er 
een oneven aantal kaarters 
is, doet Joke mee. Ze houdt de 
financiën bij en tot voor kort 

ook de standen, maar die 
gaan nu via een computer-
programma. “De niveaus zijn 
heel verschillend, we hebben 
er een paar hele goede tussen 
zitten, maar het gaat vooral 
om de gezelligheid.” 4 spellen 
per ronde, zes keer wisselen 
van tafel en na 24 spellen tus-
sen 13.30 en 16.30 uur is het 
schluss. En dat doet ook Joke 
al 30 jaar van begin septem-
ber tot eind juni.

De Brug
De eerste Brug, een huis-aan-
huisblad dat één keer per 
14 dagen in Nederhorst den 
Berg verscheen, kwam al uit 
in 1967. Vanaf februari 1975 
was Joke Portengen een ac-
tief redactielid. “Ik vond het 
heerlijk werk, je was altijd 
onder de mensen. Ik verza-
melde zelf kopij en schreef 
verslagen met de hand. Die 
gingen naar Dunnebier en 
daar werd het getypt. Het was 
toen zo anders.” Joke was van 
alle markten thuis. Ze ging 
naar voorstellingen, hield 
de geboortes en overledenen 
bij, interviewde veel mensen 
en zag een scala aan evene-

menten de revue passeren. 
“Alleen deed ik geen gemeen-
teraadsvergaderingen, ik heb 
niks met politiek.” Het jour-
nalistieke werk hield ze 25 
jaar vol, ze werd er zelfs voor 
geridderd. “Het allermooiste 
vond ik de vele contacten, je 
stond midden in de samenle-
ving. En door ervaring leer je 
heel veel.”

Nog meer
De moeder van drie zoons en 
een dochter, oma van 9 klein-
kinderen en overgrootmoe-
der van vijf achterkleinkinde-
ren zat zelden stil. Vanaf haar 
18e was ze vrijwilliger bij de 
Bergse speeltuin. “Dat was 
min of meer automatisch. We 
namen het over van onze va-
der.” Zo’n 5 jaar geleden ging 
de speeltuin over naar de 
Bergse Akker. Daarnaast was 
Joke actief als ouderling in 
het hervormde kerkbestuur, 
ook een periode als voorzit-
ter. Joke Portengen (80) kan 
terugkijken op een sociaal be-
trokken leven in Nederhorst 
den Berg. “Het was veel, maar 
ik heb het nooit met tegenzin 
gedaan”, sluit ze tevreden af.



‘Zoek het uit!’

‘S-GRAVELAND - Wat was 
het gezellig op woensdag 21 
augustus in de hervormde 
kerk aan het Noordereinde 
te ´s-Graveland. Die dag -de 
laatste woensdag van de 
schoolvakantie- werd de 
Kindervakantiebijbelclub 
gehouden. Het thema was 
‘Zoek het uit!’

Met de kinderen ging de lei-
ding op zoek naar de daden 
van Jezus. Voor deze dag had-
den we het verhaal van ‘Jezus 
en de storm’ gekozen. In dit 
verhaal gaat Jezus met zijn 
vrienden varen en komt hij 
in een storm terecht. Jezus 
zorgt dat de storm gaat liggen 
en dat iedereen veilig is. Bij 
het verhaal maakten wij een 
mooie vuurtoren. Want elke 

dag mogen wij weten dat Je-
zus voor ons zorgt en op ons 
past.

Het was prachtig weer dus 
voor de lunch werden lange 
tafels op het kerkplein gezet. 
Speciaal voor ons waren Arja 
en Marjan aan het bakken 
geslagen en klokslag 12.30 
uur werden er heerlijke pan-
nenkoeken gebracht. Wat een 
feest.

We hebben gezongen, spel-
letjes gedaan, er was pop-
penkast en er was tijd voor 
het doen van proefjes. Bij de 
proefjes hebben we bijvoor-
beeld ontdekt hoe sterk een 
krant is en we hebben geke-
ken of je een propje liggend 
op de rand van de flessenhals 

in een lege liggende wijnfles 
kan blazen.

En met het mooie weer was er 
ook tijd voor een buitenspel, 
waarbij er veel puzzelstukjes 
gezocht moesten worden. Ge-
lukkig werden alle stukjes ge-
vonden en kon de puzzel van 
Noach en de Ark worden ge-
maakt. Heerlijk om even door 
het bos te rennen.

Aan het eind van de dag 
kwam onze ds. Geert van 
Meijeren even langs en zon-
gen wij voor hem het thema-
lied. Ds. Geert werd met ge-
juich ontvangen, want zoals 
elk jaar had hij ijsjes bij zich

Het was een mooie en geslaag-
de dag. Graag tot volgend jaar!

   

Behulpzaam
Vrijdag 16 augustus had ik pech. 
Op de Kerklaan ging ik door mijn 
knie en belandde op het wegdek 
met mijn fiets over mij heen. 
Hartverwarmend was het hoeveel 
mensen mij direct te hulp schoten! 

Het verkeer werd geregeld, de am-
bulance en mijn kinderen gebeld, 
ik werd gerustgesteld en aan alle 
kanten geholpen. Graag wil ik via 
deze weg al deze mensen bedan-
ken, omdat ik niet iedereen kende. 

Het is geweldig, ook de hulp van 
vrienden en buren die ik nu heb.
Hartelijk dank allemaal!!

Met vriendelijke groet, An-
nemieke Oudshoorn de Kloet
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Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287 

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf info@birkhoffbv.nl

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar

Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.nl

Er is plotseling een eind gekomen aan een voor ons 
onvergetelijke tijd. Woorden schieten tekort om uit te 
drukken wie ons ontvallen is, mijn lieve vrouw, onze 
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Anna Susanna Maria Theresia 
van der Velden - Jongma

- Susan -
18 februari 1928  19 augustus 2019

Henk van der Velden

Ronald en Loes
Harrie en Gerti
Bregit en Richard
Vincent en Marianne
Quino en Yvonne

Kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Gooische Uitvaartverzorging
T.a.v. Familie Van der Velden
Postbus 1888, 1200 BW  Hilversum

De uitvaart heeft op 27 augustus plaatsgevonden.

FAMILIEBERICHTEN

The show must go on
Inside my heart is breaking
My make-up may be flaking
But my smile still stays on…

Freddie Mercury

Zeer bedroefd, maar met een 
onuitwisbare herinnering aan haar leven, hebben wij 

geheel onverwacht afscheid moeten nemen van 
mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder en omi.

Anita Bénard
Amsterdam,  Amsterdam, 
25 juli 1946  13 augustus 2019

Jan
Daniël
Cynthia
   Max
   Bram
Milco en Agnes

Correspondentieadres:
Pieter de Hooghlaan 13
1394 GJ  Nederhorst den Berg

De crematieplechtigheid heeft, geheel volgens haar wens, 
in besloten kring plaatsgevonden.
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Nipte nederlaag Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG - 
Nederhorst-1 verloor zon-
dag het oefenduel tegen 
tweedeklasser KDO met 0-1. 
Na een intensief trainings-
weekend die op vrijdagmid-
dag begon viel dit resultaat 
alleszins mee.

Door: Ad van Benschop

Nederhorst-2 oefende ook en 
verloor met duidelijke cijfers 
van het 1e team van Geuzen 
Middenmeer. Al om 12.00 
uur vrijdag meldden zich 
de spelers om zich 3 dagen 
in en te ontspannen bij het 
geplande trainingsweekend.

Naast pittige trainingen was 
er ook voldoende ruimte 
voor ontspanning. Zo was 
er een quiz en mystery gast 
op de vrijdagavond en werd 
er ontspannen in het Sport-

café De Blijk. Ook voor de 
inwendige mens werd goed 
gezorgd.

Op zondag de oefenwedstrij-
den. Nederhorst dat eerder 
in de week verloren had 
tegen NVC trad nu aan te-
gen het in de tweede klasse 
uitkomende KDO. De Ber-
gers toonden ondanks alle 
inspanningen in de laatste 
dagen een prima inzet. KDO 
leek wat beter ingespeeld en 
had over het geheel meer 
rust aan de bal dan de vaak 
te gehaast opererende thuis-
ploeg. Na een eerste helft 
die met een 0-0 werd afge-
sloten, scoorden de gasten 
in de 68e minuut naar later 
bleek de winnende treffer. 
Een kopbal was net over de 
lijn gegaan volgens de goed 
fluitende arbiter Wever. 
Op het eind hadden zowel 

Thijmen Sibbing als Ryan 
Vrijhoef nog voor de gelijk-
maker kunnen zorgen. Het 
vertoonde spel liet een op-
gaande lijn zien hetgeen de 
technische staf al meer te-
vreden moet stellen.

Start bekervoetbal
Komend weekend start voor 
veel teams het officiële pro-
gramma met bekervoetbal. 
Op zaterdag spelen bijna 
alle teams al hun thuis- of 
uitwedstrijd dit ondanks het 
feit dat velen nog nauwelijks 
hebben kunnen trainen. Op 
zondag speelt Nederhorst 
-4 thuis tegen Woerden en 
gaan zowel het eerste als 
tweede op bezoek bij respec-
tievelijk Schalkwijk en Kam-
pong.

Voor meer info www.vvne-
derhorst.org of facebook.

   

Biljarten in Ankeveen, 1e ronde nieuwe 
uitbaters
ANKEVEEN - De competitie 
Tien van Rood is voortgezet 
onder de nieuwe uitbaters. 
Twee van hen mengden zich 
direct in de biljartstrijd en 
met succes.

Van Gerben Bos mocht ge-
zien zijn kwaliteiten mis-
schien wel niets anders ver-
wacht worden. Hij maakte de 
verwachtingen op het 2.30 x 
1.15m grote biljart meer dan 
waar. In de halve finale en 
finale was hij twee van de 
drie Hilhorst-broers de baas. 
Bert in de halve finale en in 

de finale moest Edwin zijn 
meerdere erkennen in Ger-
ben. De verrassing van de 
avond was Bas van Dijk die 
meervoudig winnaar René 
de Rooij in de eerste ronde 
versloeg. Blijkbaar heeft Bas 
tijdens de voorbereidingen 
voor de heropening ook aan-
gegrepen om zich in Tien 
van Rood te bekwamen. Een 
andere verrassing was het 
aantal deelnemers in au-
gustus, want maar liefst 20 
biljarters waren deze avond 
aanwezig. Misschien ook be-
nieuwd naar de kleine ver-

anderingen die het Wapen 
van Ankeveen heeft onder-
gaan. Onder hen Rutger die 
als nieuwe Ankevener niet 
alleen kennismaakte met 
zijn nieuwe buren, maar 
dus ook met de edele bil-
jartsport. Ook Danny deed 
voor de eerste keer mee en 
daarmee is de Schouten-clan 
weer een biljarter rijker. Tot 
succes kwam het nog niet 
voor beide spelers. Wie weet 
in september als op donder-
dag de 5e de volgende ronde 
gespeeld wordt. Aanvang 
21.30 uur.

   

Schaken
KORTENHOEF - Terwijl in St. 
Louis (VS) door de wereld-
top om de Sinquefeldcup 
wordt gespeeld gaan hier 
de scholen weer beginnen.

Maar de wereldtop, wie zijn 
die mensen? Naast de we-
reldkampioen is er onder 
andere onze eigen wereld-
topper Anish Giri, eerder dit 
jaar nog 4e van de wereld. In 
de jaren ‘80 lagen de ratings 
van Kasparov en Karpov 
ruim voor op andere groot-
meesters, maar met alle 
moderne computerprogram-
ma’s is er nu een verschil 
van amper 100 ratingpunten 
tussen de nr. 1 en de nr. 20. 
Giri heeft van de Amerikaan 
Wesley So verloren en staat 

daardoor gedeeld 10e, het 
zijn voornamelijk remises 
die de heren op het bord zet-
ten.

Nu de scholen hier weer 
gaan beginnen betekent dat 
ook dat we zo snel moge-
lijk met de schaaklessen in 
De Blinker willen gaan be-
ginnen en daar hebben we 
leerlingen voor nodig. Tot 
nu toe is er pas één aanmel-
ding, terwijl toch meerdere 
kinderen dit een prachtige 
sport vinden. En de lessen 
zijn bedoeld voor kinderen 
uit het basis- en voortgezet 
onderwijs.

De laatste groep had afgelo-
pen jaren niet veel mogelijk-

heden om te leren schaken 
of hun technieken te verbe-
teren. En daar gaan we dus 
aan werken, bij voldoende 
belangstelling kan er wel-
licht zelfs deelgenomen wor-
den aan de competitie bin-
nen de regio.

Indien de kinderen het leuk 
vinden en de ouders vinden 
het goed, en men kan op 
dinsdag tussen 18.30-19.30 
uur, bij veel aanmeldingen 
kan daar een groep om 19.30-
20.30 uur bij. Dat zullen dan 
vooral middelbare scholie-
ren zijn, geef even een sein-
tje: Pkreuning@beeldenge-
luid.nl; 06-12194831

Start badmintonseizoen 
2019-2020
NEDERHORST DEN BERG - De 
zomer duurt voort maar het 
wordt wel weer eens tijd om 
het racket op te pakken!

Zondag 1 september zal onze 
eerste speeldag zijn. Om 19.30 
uur komen we allemaal weer 
om 9 maanden lang te genie-
ten te genieten van de gezel-
lige of pittige partijen die wij 
allemaal willen winnen.

De jeugd kan uiteraard ook 
1 september komen voor het 
vrij spelen. De training voor 

hen begint weer op woensdag 
4 september om 19.00 uur.

Afgelopen schooljaar hebben 
de meeste Bergse kinderen 
badminton gespeeld/training 
in de gymles. Wij nodigen jul-
lie uit om op 11 september om 
19.00 uur om lekker en gratis 
met ons samen te trainen/spe-
len in sporthal De Blijk. Alle 
kinderen vanaf 8 jaar zijn 
daarvoor van harte welkom…

Badmintonvereniging
De Blijkklappers

   

‘Glowing’ bij opening 
volleybalseizoen VV Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG - De 
vakantie zit er alweer op. Tijd 
om je sportkleding weer uit 
de kast te halen en richting 
sporthal de Blijk te gaan. De 
vrijwilligers van Volleybal 
Vereniging Nederhorst heb-
ben vanaf maandag 26 au-
gustus de trainingen hervat 
om iedereen weer klaar te 
stomen voor de eerste wed-
strijden.

VVN kijkt ernaar uit om de 
trouwe leden weer te zien, 

maar verwelkomen ook graag 
nieuwe sportliefhebbers. Ben 
je (nog) geen lid van onze 
vereniging maar wil je ken-
nismaken maken met het vol-
leyballen bij VV Nederhorst? 
Je bent van harte welkom 
om een kijkje te nemen bij 
de trainingen en geheel vrij-
blijvend mee te doen. De trai-
ningstijden en andere interes-
sante informatie over onze 
vereniging vind je op www.
vvnederhorst.nl.

   

ASV Petanque ‘91 - 
augustustoernooi
ANKEVEEN- Zaterdag jl. werd 
op het zonovergoten Piet 
Kosterplein van A.S.V. pe-
tanque de 5e toernooidag, 
meetellend voor het Open 
Ankeveens Kampioenschap, 
gespeeld.

Door: Ric Degekamp

De opkomst was goed te noe-
men. Om 11.00 uur werd het 
toernooi geopend met de lo-
ting. Daaruit kwam al snel 
naar voren dat het een interes-
sante dag zou worden. De fa-
vorieten speelden in de eerste 
partij tegen elkaar, dus de eer-
ste schifting was al een feit. 
Na spannende partijen met 
mooie uitslagen was de twee-
de partij een kopie van de eer-
ste met eveneens verrassende 
uitslagen. Na deze twee par-
tijen waren er nog vijf deel-
nemers met twee gewonnen 
partijen, dus de derde partij 
werd een spannende aangele-
genheid. Vervolgens bleven er 
twee over met de volle winst 

van drie partijen, en waren 
de winnaars van deze leuke, 
gezellige dag bekend. Na een 
lange periode van mannelijke 
winnaars werd Marja Nijnuis 
eerste met 3 gewonnen par-
tijen en een plus van 21. De 
2e plaats was voor Cor van 
Schaik met drie gewonnen 
partijen en een plus van 9. De 
3e plaats was voor Ric Dege-
kamp himself met twee ge-
wonnen partijen en een plus 
van 7. Zoals bij elke wedstrijd 
is er ook altijd iemand die 
zijn dag niet had en dit keer 
was het John Hagen die geen 
enkele partij wist te winnen 
en met - 18 toch vrolijk met 
zijn poedelprijsje huiswaarts 
keerde. Na deze geslaagde dag 
met een hapje en drankje en 
een gezellige nazit in de zon, 
keerde eenieder tevreden 
huiswaarts. Volgend toernooi 
is op zaterdag 14 september. 
U bent wederom van harte 
welkom.
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Aanlokkelijk Loosdrecht JazzFestival
LOOSDRECHT - Het twee-
daagse Loosdrecht JazzFesti-
val is een begrip. Jachthaven 
‘t Anker wordt op 13 en 14 
september omgetoverd tot 
een bruisend festivalterrein 
met plek voor vele bands 
en foodtrucks. Jong en oud 
genieten er van jazz, soul, 
funk en alles wat er vanaf is 
geleid. Op vrijdagavond een 
avond Classic Jazz met grote 
namen. Op zaterdag over-
heersen soul en funk, met ‘s 
middags Jazz aan de Haven 
voor de jeugd.

Meer dan 80 vrijwilligers zijn 
in de voorbereiding en tijdens 
het Loosdrecht JazzFestival 
voor en achter de schermen 
bezig er weer een fantastisch 
festival van te maken. Van 
programmering tot ticketver-
koop, zij zorgen ervoor.

Relax, enjoy
Vrijdagavond is gericht op 
de klassieke jazzvormen, in-
clusief concertzaal met com-
fortabele stoelen. Sit down, 
relax & enjoy the music. Een 

greep uit het programma: De 
nestor van de Nederlandse 
jazz Ack van Rooijen (89) is 
still alive and kicking. De 
trompettist treedt op met Pe-
ter Tiehuis, Paul Heller, Hans 
Dekker, Ruud Ouwehand en 
Juraj Stanik. Nog een mooie 
combinatie: Dutch Swing 
College Band met de immens 
populaire zanger Wouter Ha-
mel. In de koepelzaal zullen 
Jules Deelder & Boris van der 
Lek het publiek entertainen. 
Twee jazztodonten met pak-
kende, robuuste stukken en 
prachtige ballades die aan-
sluiten bij het beste uit een 
glorieus jazzverleden. Tussen-
door zal Deelder mooie verha-
len en gedichten voordragen 
met zoals altijd een komische 
ondertoon.

Jazz in de Haven
Zaterdagmiddag begint met 
het familieprogramma ‘Jazz 
aan de Haven’. Loosdrecht is 
de bakermat van de Neder-
landse jazz, al 60 jaar. Het 
ontwikkelen van jazz voor 
jeugdigen geeft inhoud aan 

de culturele verplichting om 
jazz op een hoog niveau te 
krijgen. Zaterdagmiddag is 
gericht op het ontmoeten van 
jeugdige jazzmusici en het 
elkaar stimuleren. De slogan 
‘Meet and Grow’ typeert de 
gedrevenheid om het Loos-
drecht Jazzfestival te conti-
nueren en uit te breiden.

Het dak eraf
In de avond gaat het dak eraf. 
Soul, funk, blues, jazz; alles 

komt voorbij. Op drie podia 
wordt u aangenaam ver-
rast door een grote variatie 
aan artiesten. De New Cool 
Collective met saxofonist 
Benjamin Herman behoeft 
nauwelijks introductie, inter-
nationaal befaamd. Dat geldt 
ook voor Ellen ten Damme, 
Nederlandse meest veelzijdi-
ge zangeres van dit moment. 
Ook van meesterpianist Peter 
Beets en zijn Bigband wordt 
het optimaal genieten. Met 

special guest: zanger, gitarist 
Paul van Kessel, die Stevie 
Wonder en Ray Charles ten 
gehore zal brengen.

Kaartverkoop
Meer info op: www. loos-
drechtjazzfestival.nl waar u 
ook nog kaarten kunt kopen. 
De opbrengst komt ten goede 
aan muziekontwikkeling bij 
de jeugd.

   

Open monumentendag ‘Plekken van plezier’
WIJDEMEREN- Op 14 en 15 
september vinden weer de 
jaarlijkse Open Monumenten 
Dagen plaats. Ook de Histo-
rische Kring ‘In de Gloriosa’ 
zal daar aan meewerken. Op 
zaterdag 14 september van 
10.00 tot 16.00 uur organi-
seert de Historische Kring op 
diverse plaatsen in ‘s-Grave-

land, Kortenhoef en Anke-
veen een fototentoonstelling 
rond ‘Plekken van Plezier’.

Op de volgende plekken zul-
len foto’s te zien zijn: Vereni-
gingsgebouw aan de Kerklaan 
89, Kortenhoef; Oude school 
aan de Kortenhoefsedijk 145, 
Kortenhoef; Marktterrein 

aan het Stichts End in An-
keveen; Veenstaete Ingang 
Oost in Kortenhoef en bij de 
siertuin van Gooilust aan het 
Zuidereinde 49, ‘s- Graveland

Tevens is er Buitenplaats 
Trompenburgh aan het Zui-
dereinde 43 gratis entree en 
een digitale rondleiding.

   

7 september: 26e NK Palingroken
KORTENHOEF - De Stichting 
Vechtplassen Palingrook 
Commissie (VPC) organiseert 
op zaterdag 7 september 
2019 voor de 26e keer het 
Nederlands Kampioenschap 
Palingroken. Zoals ieder jaar 
wordt het kampioenschap 
gehouden in het oude dorp 
Kortenhoef in het plassenge-
bied op de grens tussen het 
Gooi en de Vechtstreek.

Het NK Palingroken is in de 
eerste kwart eeuw van zijn 
bestaan uitgegroeid tot het 
officiële kampioenschap van 
deze oer-Nederlandse culi-
naire traditie. Voor palingro-
kers is de dag van het NK dan 
ook de belangrijkste datum 
op hun jaarkalender. Hon-
derd van de beste ambachte-
lijke rokers uit het hele land 
(en enkelen uit het buiten-

land) doen er aan mee. Naast 
paling voor de wedstrijd 
wordt andere vis gerookt ter 
demonstratie en verkoop aan 
de ruim 15.000 bezoekers 
van Nederlands grootste vis-
roken-evenement.

Programma
Het NKP start om 11:00, de 
startbel voor de wedstrijd 
luidt om 12.00 uur. Na een 
uitgebreide beoordeling door 
een deskundige jury zal de 
prijsuitreiking rond 17.00 uur 
plaats vinden in de feesttent 
bij de Oude School aan de 
Kortenhoefsedijk. Kijk voor 
uitgebreidere informatie en 
de bereikbaarheid van het 
NK Palingroken op de website 
www.nkpalingroken.nl.

Mentelity Foundation
Niet alle door de deelnemers 

gerookte wedstrijdpaling 
wordt gebruikt door de jury. 
De extra paling wordt ver-
kocht aan het publiek ten 
bate van een goed doel. Dit 
jaar is dat de Mentelity Foun-
dation van Bibian Mentel, die 
als doel heeft kinderen en 
jong volwassenen met een li-
chamelijke uitdaging aan het 
bewegen te krijgen.

Duurzaamheid
De daling van de wilde pa-
lingstand baart ook de orga-
nisatie van het kampioen-
schap zorgen. Daarom wordt 
voor de wedstrijd gekweekte 
paling met certificatie van 
het Duurzaam Paling Fonds 
gebruikt. Om onnodig die-
renleed te voorkomen wordt 
een zo’n humaan mogelijke 
dodingsmethode toegepast, 
waarbij gebruik wordt ge-

maakt van een door de Uni-
versiteit Wageningen ontwik-

keld apparaat.
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Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze aan als agendapunt via
redactie@dunnebier.nl o.v.v. Agenda.
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De scholen zijn weer begonnen

SUP Event Mentelity Foundation


