
Krijn Spaan krijgt ‘Drijvende 
Kracht’ bij boekpresentatie
KORTENHOEF - Zaterdag 31 
augustus presenteerde Krijn 
Spaan in de Oude School zijn 
tiende boek in de serie over 
de bewoners van Oud-Kor-
tenhoef. Burgmeester Freek 
Ossel, die het eerste exem-
plaar in ontvangst mocht ne-
men, verraste Spaan met de 
‘Drijvende Kracht’ van Wijde-
meren.

Door: Saskia Luijer

In de serie ‘Van Korenmolen 
tot de Sluis’ vertelt Spaan de 
geschiedenis van het oude 
dorp. Met vele anekdotes en 
foto’s illustreert hij gedetail-
leerd het leven van de Kor-
tenhoevers. De voorgaande 
negen delen gingen over het 
Moleneind tot ‘t begin van 
het Dode Eind. Zijn tiende 
boek gaat verder en eindigt 
ongeveer ter hoogte van de 
Oude School, de plek waar 
hij zaterdag het eerste exem-
plaar uitreikte.

Van Luijer tot Griffioen

In zijn boekpresentatie nam 
Krijn ons op hoofdlijnen mee 
en noemde van elk persoon 
of gezin dat hier opgroeide 
een kort verhaal. Voor zijn 
beschrijvingen waren vele 
bezoeken afgelegd en was 
menig speurwerk gedaan. Als 
eerste noemde hij de boerde-
rij van Hendrik Luijer. Een 
boer die met slechts vijf koei-
en op stal, in een armoedige 
tijd toch zeven kinderen wist 
groot te brengen. “Er zitten 
nog nazaten in de zaal” meld-
de Krijn. En dat gold voor 
meer families die in het boek 
naar voren komen. Een groot 
deel van hen is nog steeds 
woonachtig in het dorp, maar 
sommigen waren speciaal 
voor deze gelegenheid naar 
Kortenhoef gereisd. Voor al-
len was er veel herkenning. 
Er klonk gelach en af en toe 
een aanvullende opmerking 
vanuit het goedgevulde klas-
lokaal. Krijn ging verder en 
sprak over Piet en Frans Luij-
er, over het winkeltje van Ja-
cob Luijer en uiteraard over 
botenbouwer Piet Dekker. 

Ook de actieve vrijwilligers 
Yvonne en Menno van den 
Brand kwamen uitgebreid 
aan bod, net als de inwoners 
van de ‘burgemeesterswo-
ning’. Daarnaast is een groot 
deel van het boek gewijd aan 
de familie Griffioen. Dat be-
gint met kruidenier Hein 
en Anna Griffioen en wordt 
vervolgd met mooie versla-
gen van Cor, Lamberdina, 
Kees, Jan, Jannie, Hendrik, 
Ben, Jacob en Rijk, aangevuld 
met hun kinderen en (achter)
kleinkinderen.

Bijzondere waardering
Shenna, de 6-jarige klein-
dochter van Krijn Spaan, 
mocht het eerste exemplaar 
aanbieden aan de burgemees-
ter van Wijdemeren. Onder 
het mom van ‘als je iets van 
Kortenhoef wil weten, moet 
je bij Krijn Spaan zijn’ was 
Freek Ossel vorig jaar een 
middag in de kassen geweest. 
De burgemeester sprak zijn 
waardering uit voor alle acti-
viteiten van Krijn Spaan. Zijn 
eigen bedrijf, de enorme ken-

nis van bloemen en planten, 
het voorzitterschap van de 
ijsclub, ‘t onderzoek naar de 
Kortenhoefse historie en bo-
venal het publiceren hiervan. 
“Krijn maakt mensen bewust 
van de geschiedenis, van de 
bijzondere gemeenschap van 
Kortenhoef” stelde Ossel. 
Daarna verraste hij Spaan 
met het overhandigen van de 
‘Drijvende Kracht’. Een fraai 
beeldje van een zeilboot dat 
het college uitreikt aan bij-
zondere personen die zich 
op cultureel, sociaal, maat-
schappelijk of economisch 
gebied verdienstelijk hebben
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gemaakt voor de gemeente.

Misschien nog vijf
Na afloop signeerde Krijn 
het boekje met gele kaft dat 
voor € 32,- te koop is. Omdat 
het 10 procent meer pagina’s 
dan de vorige delen bevat, is 
de prijs iets verhoogd. Als ex-
tra verrassing ontvingen de 
kopers ook het boek ‘Toeval 
bestaat niet’ van de Korten-
hoefse natuurgeneeskundig 
therapeut Ruut de Kloet. Met 
zijn tiende historische boek 
nadert Spaan het einde van 
zijn levenswerk. Er resten 
hem nog twee delen. “Maar 
misschien worden het er wel 
vijf” voegde hij er lachend 
aan toe. Verhalen uit het 
prachtige Kortenhoef kun je 
immers nooit genoeg hebben.

   

Oranje Comité

KORTENHOEF - Het bestuur 
van het Oranjecomité Kor-
tenhoef is dringend op zoek 
naar nieuwe bestuursleden.

Met vijf personen organiseert 
het comité al jarenlang Ko-
ningsdag in en rond sporthal 
De Fuik. Daarnaast is het 
muziekfeest Oranjepop in de 
Fuik een steeds groter suc-
ces. Ook is het Oranjecomité 
verantwoordelijk voor de Do-
denherdenking op 4 mei en 
het Bevrijdingsfeest op 5 mei. 
Nu zijn een aantal bestuursle-
den toe aan vervanging. Dus 
is men op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Dat betekent 
dat je in 2020 meedoet als 
ondersteuner en dat je van-
af 2021 het huidige bestuur 
vervangt. Er zijn veel handen 
nodig! Voel jij je aangespro-
ken, neem dan contact op 
via: info@oranjecomitekor-
tenhoef.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. 

Oud Loosdrechtsedijk 117  1231 LS Loosdrecht  035 58 25 000  infO@hetanker.nL  www.hetanker.nL

j a c h t h a v e n

he t   a nk er

Oud Loosdrechtsedijk 117  1231 LS Loosdrecht  035 58 25 000  infO@hetanker.nL  www.hetanker.nL

j a c h t h a v
a nk erDe mooiste 

thuishaven 
van Loosdrecht

j a c h t h a v e n

he t   a nk er

Oud Loosdrechtsedijk 117  1231 LS Loosdrecht  035 58 25 000  infO@hetanker.nL  www.hetanker.nL

De mooiste 
thuishaven 
van Loosdrecht

Markt in Ankeveen

Met deze week brood en gebak, 
bloemen, groenten en fruit, 
kaas, verse vis, noten en natuurlijk 
onze koffietent.

Zaterdag van 8.00-12.30
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Veel reacties op vuurwerk

WIJDEMEREN - Vuurwerk 
houdt blijkbaar veel inwo-

ners van de vijf dorpen bezig, 
want niet alleen leden van 

het Burgerpanel gaven hun 
mening. Ook anderen deden 

mee aan de enquête over 
vuurwerk. Het liep op tot 
1155 deelnemers, wat veel 
is voor Wijdemeerse begrip-
pen. Op donderdag 5 sep-
tember bespreekt de lokale 
politiek dit onderwerp.

Door: Herman Stuijver

De vragen gingen over het 
zelf mogen afsteken van con-
sumentenvuurwerk, het wer-
ken met bepaalde zones, het 
aanbieden van professionele 
vuurwerkshows en tot slot 
wat de ervaringen van onze 
inwoners waren met de laat-
ste jaarwisseling. De meeste 
inwoners hebben de laatste 
oud- en nieuwviering als rus-
tig (58%) en veilig (60%) erva-
ren. Jongeren tussen 12 tot 
en 34 jaar vonden het vaker 
rustig dan mensen boven 35 
jaar. In Ankeveen, ‘s-Grave-
land en Breukeleveen voelde 
men zich veiliger dan in Loos-
drecht, Kortenhoef en Neder-
horst den Berg. 38% vindt dat 
consumentvuurwerk zeker 
mag worden afgestoken. 18% 
is het hier mee eens, mits 

dit alleen tussen 00.00 uur 
en 02.00 uur gebeurt. Een op 
de vijf Wijdemeerders is voor 
afsteken op een centrale plek 
door een professional. Voor 1 
op de 10 inwoners hoeft vuur-
werk helemaal niet meer.

Vuurwerkshows
Bijna de helft van de inzen-
ders vindt meerdere pro-
fessioneel georganiseerde 
vuurwerkshows een goed 
alternatief voor zelf knallen, 
en 41% vindt één vuurwerk-
show op het water een goed 
idee. Toch is er een bijna net 
zo’n grote groep die eigen 
vuurwerk wil kunnen blijven 
afsteken, vooral weer jonge-
ren tussen 12 en 34 jaar.

De burgemeester stelt dat de 
resultaten van de enquête 
een zeer gemengd beeld ge-
ven over wat Wijdemeerders 
van vuurwerk vinden. Er zijn 
geen indicaties voor funda-
mentele bijstelling van het 
beleid. Wel wil hij bekijken 
of een vuurwerkvrije zone 
mogelijk is.

   

Organisatie gemeente gericht op doorontwikkeling
WIJDEMEREN - De gemeente 
Wijdemeren heeft de afgelo-
pen twee jaar gewerkt aan 
het versterken van de amb-
telijke organisatie. Hiervoor 
stelde de gemeenteraad in 
juli 2017 acht ton ter beschik-
king. Na twee jaar is de ba-
lans opgemaakt.

Door: Herman Stuijver

Aanleiding voor de organi-
satieontwikkeling was een 
advies van onderzoeksbureau 
Rijnconsult om de ambtelijke 

organisatie op zeven punten 
te versterken. Tegelijkertijd is 
het toekomstperspectief van 
Wijdemeren in de afgelopen 
twee jaar veranderd van een 
mogelijke fusie met Hilver-
sum naar een zelfstandige 
gemeente. Wijdemeren gaat 
dus uit van eigen kracht.

Zeven verbeterpunten
De zeven verbeterpunten van 
Rijnconsult hadden betrek-
king op het optimaliseren 
van het organisatiemodel en 
de managementstructuur, 

het ontwikkelen van mede-
werkers en management, het 
optimaliseren van werkpro-
cessen, het versnellen van 
de invoering van het zaakge-
richt werken, het verbeteren 
van de informatisering, het 
op orde brengen van het fi-
nancieel beheer, het vormge-
ven van het HR- beleid en de 
huisvesting.

22 nieuwe medewerkers
De meeste doelstellingen van 
de zeven verbeterpunten zijn 
behaald. Zo werden er dit jaar 

bijvoorbeeld 22 nieuwe mede-
werkers aangetrokken om de 
noodzakelijke doorontwik-
keling binnen het fysiek en 
sociaal domein te realiseren. 
Ook werken de ambtenaren 
digitaal, zijn de werkproces-
sen van financiën verbeterd 
en volgt er binnenkort een 
verbouwing van de balies in 
de publiekshal op de begane 
grond.
Het fundament van de ambte-
lijke organisatie is versterkt 
en hiermee is de basis gelegd 
om de dienstverlening rich-

ting inwoners te verbeteren.

Doorgaand proces
Burgemeester Ossel verklaar-
de dat er veel is gerealiseerd, 
maar dat er nog meer moet 
gebeuren. 2020 wordt het Jaar 
van de Dienstverlening, want 
die kan nog beter. Bezwaar-
procedures en vergunning-
aanvragen moeten korter. 
Ook staat er een structurele 
samenwerking met Hilver-
sum en Gooise Meren op het 
gebied van ICT (computers) 
op stapel.

   

Wijdemeren gaat Optimisten uitreiken
WIJDEMEREN- Als het aan 
het college ligt, komt er een 
speciale gemeentelijke waar-
dering voor jongeren die op-
vallen door een bijzondere 
prestatie of belangeloze in-
zet voor medemens, natuur, 
sport of cultuur.

Burgemeester Freek Ossel: 
“Er zijn veel jongeren in Wij-
demeren die zich inzetten 
voor hun dorp, (sport) vereni-
ging of school. Vaak komen 
zijn niet aanmerking voor 
lintje of een andere onder-
scheiding. Om die reden stel-
len we de raad voor om een 
speciale gemeentelijke jeugd-

waardering voor kinderen 
van 6 tot 18 jaar te introduce-
ren. Zo kunnen we ook deze 
groep in het zonnetje zetten 
bij bijzondere prestaties.”

Symbool
Het voorstel is om de nieu-
we jeugdwaardering ‘De 
Optimist’ te noemen. Een 

Optimist is een (eenmans)
jeugdzeilboot en een opstap 
naar een hogere klasse in het 
jeugdzeilen. Een mooi sym-
bool voor de jeugdwaardering 
waar actieve en positieve be-
trokkenheid, ambitie en het 
waterrijke gebied van Wij-
demeren samenkomen. De 
jongeren die de jeugdwaarde-

ring ontvangen, krijgen een 
schaalmodel Optimist uitge-
reikt door de burgemeester. 
Als de gemeenteraad akkoord 
gaat met het voorstel van het 
college, kunnen personen of 
organisaties vanaf oktober 
2019 gemotiveerde suggesties 
doen voor kandidaat Opti-
misten.

   

Rijbewijskeuringen in het Gemeentehuis in Loosdrecht
LOOSDRECHT - Wie voor 
verlenging van het rijbewijs 
een medische keuring moet 

ondergaan, kan daarvoor 
op vrijdag 20 september te-
recht in het Gemeentehuis 

Wijdemeren, Rading 1 te 
Loosdrecht. Vooraf moet wel 
even een afspraak worden 

gemaakt via 085-0650005. 
De kosten bedragen € 40. De 
keuring voor rijbewijs CDE 

en de taxipaskeuring kost
€ 60,-.
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Onthulling 
vliegtuigmonument
NEDERHORST DEN BERG 
- Het monument ter nage-
dachtenis aan de 5 jonge 
bemanningsleden van een 
Canadese bommenwerper 
die in Nederhorst den Berg 
neerstortte op 15 mei 1943, 
nadert de voltooiing. Er moe-
ten nog wat tekstborden 
geplaatst worden en vlak 
voor de onthulling zal het 
gestileerde vliegtuigmodel 
(5 x 6 meter) op de kolom ge-
plaatst worden.

In de middag van 13 septem-
ber a.s. zullen 8 nabestaan-
den uit Canada en Engeland 
het monument onthullen in 
het bijzijn van vele autoritei-
ten uit Canada, Engeland en 
Nederland. Zo zullen de am-
bassadeurs van Canada en 
Engeland, de commandant 
van het Canadese squadron 
waartoe het vliegtuig behoor-
de, het college van Wijde-
meren, de Dijkgraaf van het 
Waterschap, Royal Canadian 
Legion Colour Party, de com-
mandant van de Nederlandse 
Luchtmacht en vele anderen 
hun opwachting maken.

De 8ste klas leerlingen van 
de 3 basisscholen hebben in-
middels de volksliederen van 
Engeland en Canada ingestu-
deerd. Zij zullen deze zingen 
onder leiding van de dirigent 
van de Luchtmacht Kapel, 
met begeleiding van zijn or-
kest.

Tijdens de ceremonie zullen 
ook 10 personen en instanties 
kransen leggen. De rij wordt 
uiteraard geopend door de na-
bestaanden. Afhankelijk van 
het weer en enkele andere 
omstandigheden zullen mo-

gelijk de piloten van enkele 
vliegtuigen in een z.g. “fly-
past” een groet brengen aan 
hun gesneuvelde kameraden.

De genodigden zullen plaats 
nemen op een tribune (stoe-
len) die geplaatst zal worden 
op het fietspad en een rij-
strook van de Randweg. Of-
schoon de Randweg tijdens 
de ceremonie voor het ver-
keer wordt afgesloten zullen 
er toch nog, ter bescherming 
van de gasten en belangstel-
lenden, blokauto’s geplaatst 
worden.

Iedereen is welkom bij het 
monument vanaf 13.30 uur. 
Vanaf 14.45 uur zal de Kapel 
van de Koninklijke Lucht-
macht musiceren. De geno-
digden arriveren te voet om 
14.30 uur vanuit het Tennis 
clubhuis bij het monument. 
De ceremonie vangt aan om 
14.30 uur en wordt afgeslo-
ten om circa 16.30 uur. Er is 
geen parkeerruimte, en voor 
de bermen van de Randweg 
en Middenweg geldt een stop- 
en parkeerverbod. Komt u 
lopend of op de fiets, volg 
vooral de aanwijzingen op de 
verkeersborden en van de ver-
keersregelaars en beveiligers.

De bouw van het monument 
en de onthullingceremonie 
geschiedt door, en onder 
leiding van, de Historische 
Kring Nederhorst den Berg. 
Daar kunt u ook met alle vra-
gen en opmerkingen terecht. 
Op de website van de kring 
is meer informatie te vinden 
over het monument en de 
onthulling: http://www.histo-
rischekring.nl/monument.
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Company cars  van uw dealer.
Dus,  doet  U  uw  voordeel.

  
Twingo Collection SCe-75
Geel 06-2019 700 km nieuwprijs 15640,- Nu;  13990,-
Clio Intens  Tce-100
Blauw metallic 08-2019  400 km nieuwprijs 21850,- Nu;  19800,-
Captur Intens Automatic
Rood metallic 12-2017  58000 km nieuwprijs 29160,- Nu; 19950,-
Kadjar Intens Automatic
Zilver metallic 04-2019 4500 km nieuwprijs 39235,- Nu; 29750,-
Grand Scenic Intens Tce-140 
Beige metallic 08-2018 12000 km nieuwprijs 37370,- Nu; 27450,-

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• 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

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij 

Geef voor nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Piet Boer begenadigd kunstenaar

WIJDEMEREN- Onze vijf dor-
pen kennen veel mensen die 
dagelijks met passie hun 
werk of hobby uitvoeren. Een 
daarvan is Piet Boer, die niet 
alleen bij de NOS de mooiste 
decors schilderde, maar die 
nog veel meer volmaakte 
werkstukken uit zijn vaardige 
handen liet komen.

Door: Herman Stuijver

Piet Boer begon zijn werkza-
me leven als typograaf in de 
drukkerij van zijn vader in 
Krimpen aan de IJssel. Uitein-
delijk belandde hij op de NOS- 
decoratieafdeling. Zijn speci-
alisatie was het naschilderen 
van beroemde kunstenaars. 
Voor een serie over het leven 

van Van Gogh maakte hij 
alle werken, maar ook voor 
een Anatomische Les of de 
Nachtwacht van Rembrandt 
draaide hij zijn hand niet om. 
Vrijwel identieke reproduc-
ties die vaak maar even in 
beeld waren, maar dat hoort 
bij het vluchtige bestaan 
voor een omroep. “Ze waren 
zo blij met mij, omdat ik rap 

kon schilderen. Ik maakte 22 
Van Goghs in 14 dagen.” Een 
plek waar Piet al zijn creati-
viteit kon botvieren. Hij gaat 
voor zijn werk door het vuur. 
Het trompe l’oeil, spelen met 
perspectief, kun je aan hem 
wel overlaten. Alles kon bij de 
omroep, tot plotseling de af-
deling in 1991 ter ziele ging. 
“Dat was een emotionele 
klap, het voelde als een ver-
nedering dat je als vakman 
zomaar aan de kant werd ge-
zet”. Piet Boer was toen 53.

Goed of slecht
Natuurlijk zat de jong gepen-
sioneerde niet stil. Vanuit 
zijn atelier werkt Piet (81) tot 
op de dag van vandaag aan 
tal van creatieve opdrach-
ten. Wie rondkijkt ontwaart 
tientallen fraaie schilderijen 
uit de directe omgeving. Ta-
ferelen aan de ‘s-Gravelandse 
Vaart hebben zijn voorkeur.

Piet is een meester van het 
perspectief, de juiste licht-
inval, diepte-effecten en 
het precies weergeven wat 
er staat. Kloppend tot in de 
kleinste details. Typisch Piet, 
een baksteen moet er uit zien 

als een baksteen, stofuitdruk-
king noemt hij dat uit.

“Het is bij mij op het ziekelij-
ke af, die drive om iets goed 
te doen. Dat is de norm, goed 
of slecht. Mooi of lelijk vind 
ik niet relevant, dat is een 
persoonlijke mening. Hoe dat 
gaat? Het is wat mij betreft 
geen inspiratie, maar heel 
veel kijken. Ik ben ook nooit 
helemaal tevreden. Ja, dat is 
best vermoeiend. Niet alleen 
voor mijzelf, ook voor mijn 
omgeving. Zo ben ik nu een-
maal.”

Kunst
Groot was de teleurstelling 
toen Piet niet werd toegela-
ten tot het selecte clubje van 
de Kunstroute ‘s-Graveland. 
Na een schouw door 2 con-
cullega’s werd ‘m kil mede-
gedeeld dat het ‘ontbrak aan 
professionaliteit’. Dat was 
een klap in het gezicht van 
deze kunstenaar. “Maar ach, 
je schildert voor jezelf. Een 
nooit loslatende innerlijke 
dwang om iets vast te leggen 
op doek. Ik heb mijn droom 
verwezenlijkt. Ik ben gewor-
den waar ik het beste in ben.”

   

Olaf van der Flier ‘Man in het wild’
KORTENHOEF- Olaf van der 
Flier uit Kortenhoef doet 
vanaf donderdag 5 septem-
ber zes weken mee aan het 
EO-tv-programma ‘Mannen 
in het wild’. Presentator Bert 
van Leeuwen neemt zes man-
nen mee op een lichamelijk 
en geestelijk uitdagende 
reis in de Italiaanse bergen. 
De mannen hebben één ding 
gemeen: ze willen dat er iets 
gaat veranderen. “Bij mij 
moet het roer ook om”, ver-
telt Olaf “de lol is eraf om 
de rest van mijn leven alleen 
maar bezig te zijn met wer-
ken. Het gaat niet alleen om 
geld. Ik wil ook voldoening 
en plezier beleven.”

Door: Herman Stuijver

De 51-jarige opnameleider 
heeft als freelancer een eigen 
mediabedrijf. Vaak onderweg 
en altijd klaar staan voor 
opdrachten wordt ‘m teveel. 
Waar de andere mannen in 
het programma al volop pra-
ten over hun midlife, wil Olaf 
dit woord nog lang niet in de 
mond nemen. “Nee, dat gaat 
me te ver, ik wil niet opeens 

alles radicaal veranderen. Me 
jonger voor doen of mijn haar 
gaan verven hoeft voor mij 
niet. Privé heb ik het ook aar-
dig op orde. Ik ben weliswaar 
6 jaar geleden gescheiden, 
maar dat verloopt goed.”

 
Geestelijk en lichamelijk
Olaf had zich niet aangemeld 
voor het programma. Een 
kennis attendeerde hem op 
‘Mannen in het wild’. Daar-
na verliep het vlot. Tussen 
18 en 30 juni toog Olaf naar 
de bergen vlakbij de Zwit-
serse grens. Zonder telefoon, 
zonder stromend water en 
zonder andere luxe nam het 
zestal de uitdaging om in de 
natuur te overleven. “Ik had 
nog de pech dat ik kort voor 
de opnames aan mijn knie 
ben geopereerd. Het was be-
hoorlijk zwaar, een survival.

Klimmen, wandelen. Ik ben 
mezelf een paar keer goed 
tegengekomen.” Na de licha-
melijke inspanning kwamen 
de gesprekken. “Ik ben geen 
probleemgeval, dat is me wel 
duidelijk geworden. Maar het 

heeft sowieso tot iets geleid. 
Het was een spiegelmoment 
voor me. Ik mag kwetsbaar 
zijn. Ik heb de neiging altijd 
maar iedereen te helpen, 
maar ik mag ‘nee’ zeggen en 
aan mezelf denken.”

Midlifecrisis
Maar liefst één op de vijf 
mannen tussen de 40 en 60 
jaar heeft last van een mid-
lifecrisis. De één heftiger dan 
de ander, maar vaak zijn het 
dezelfde thema’s waar man-
nen tegenaan lopen: werk, 
opvoeding, geluk en relaties.

Op basis van deze thema’s 
gingen Olaf c.s. de confron-
tatie aan. Bijna twee weken 
op pad in het wild, heeft Olaf 
wel het een en ander opgele-
verd. “Je leert relativeren met 
niks om je heen. Een aanra-
der voor heel veel mensen.”
De ‘Mannen in het wild’ zijn 
zes donderdagen achter el-
kaar vanaf 5 september te 
zien om 21.25 uur op NPO-1.

 

Foto: EO, Henrik Hansson



Jaarlijkse seizoenwandeling   
 

‘S- GRAVELAND- De jaar-
lijkse seizoenwandeling van 
het Noord-Hollandpad wordt 
gehouden op vrijdag 27 sep-
tember a.s. De wandeling 
gaat over een deel van etap-
pe 15. Niet voor niets, want 
op deze wandelroute werd 
begin dit jaar het nieuwe 
wandelbruggetje in ‘s -Gra-
veland in gebruik genomen 
en vanaf september loopt het 
eerste deel van de route over 
een nieuw traject.

Gedeputeerde Jack van der 
Hoek en een lokale gids zul-

len vanuit het Bezoekerscen-
trum Gooi-en Vechtstreek 
langs mooie landhuizen met 
prachtige tuinen wande-
len richting de Ankeveens 
Plassen. Een gebied dat be-
kend staat om zijn water- en 
moerasvogels en bijzon-
dere waterplanten als groot 
nimfkruid, blaasjeskruid en 
drijvend fonteinkruid. Aan 
de wandeling van 10,6 km 
kunnen 100 wandelaars gra-
tis meelopen. Inschrijven 
kan via www.noordholland-
pad.nl. Het start- en eindpunt 
is Café-Restaurant Bramber-

gen, Noordereinde 54 d in 
‘s-Graveland. Het ligt naast 
bezoekerscentrum Gooi-en 
Vechstreek en er is parkeer-
plaats aanwezig. De ont-
vangst is vanaf 09.00 uur. Om 
09.30 heet Jack van der Hoek 
de wandelaars welkom, waar-
na om 10.00 het startschot zal 
plaatsvinden.

Etappe 15 loopt van Abcoude 
naar ‘s -Graveland en is een 
van de meest gelopen etappes 
van het Noord-Hollandpad. 
Omdat het beginstuk deels 
over de openbare weg liep is 
het eerste deel van de route 
aangepast. Wandelaars kun-
nen nu nog meer genieten 
van de mooie omgeving. In 
september wordt de beweg-
wijzering aangepast. Vanaf 
oktober worden wandelaars 
automatisch over het nieuwe 
traject geleid. Tot die tijd kun-
nen zij gebruik maken van de 
huidige bewegwijzering.

   

Zeldzame vleermuis ontdekt op
‘s-Gravelandse Buitenplaatsen

´S-GRAVELAND - Op buiten-
plaats Schaep en Burgh van 
Natuurmonumenten is deze 
zomer een zeer bijzondere 
waarneming gedaan. Marten 
van Bracht van de vleermuis-
werkgroep Noord-Holland 
stelde de allereerste kleine 
dwergvleermuis vast. Een 
zeer zeldzame vleermuis in 
Nederland en een nieuwe 
soort voor de ‘s-Gravelandse 
Buitenplaatsen.

Ecoloog Luc Hoogenstein van 
Natuurmonumenten is ra-
zend enthousiast: “De kleine 
dwergvleermuis is pas een 
paar keer waargenomen in 
Nederland, dus dit is echt een 
bijzondere waarneming. Dit 

bevestigt bovendien dat de ‘s-
Gravelandse Buitenplaatsen 
van grote waarde zijn als leef-
gebied voor vleermuizen.” In 
2008 werd voor het eerst een 
kleine dwergvleermuis in Ne-
derland gevonden.

Onderscheid dankzij geluids-
opname
De kleine dwergvleermuis 
(voor kenners: pipistrel-
lus pygmaeus) lijkt veel op 
zijn grote broer de gewone 
dwergvleermuis, die in heel 
Nederland voorkomt. “Beide 
soorten kun je onderscheiden 
door hun geluid. Daarom zijn 
geluidsopnames nodig om 
te zien of je met een kleine 
dwergvleermuis te maken 

hebt”, legt Hoogenstein uit. 
Van Bracht legde het geluid 
vast met een batlogger, een 
recorder waarmee het geluid 
van vleermuizen wordt op-
genomen. De waarneming is 
bevestigd door vleermuisex-
pert Carola van den Tempel 
van de Vleermuiswerkgroep 
Nederland.

Buitenplaatsen favoriet bij 
vleermuizen
De ‘s-Gravelandse Buiten-
plaatsen, waartoe Schaep 
en Burgh behoort, zijn rijk 
aan vleermuizen. Naast ge-
wone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, laatvlie-
ger, rosse vleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, baard-
vleermuis, watervleermuis 
en franjestaart kan nu ook de 
kleine dwergvleermuis aan 
dat rijtje worden toegevoegd. 
Hoogenstein: “Deze vleer-
muizen leven van insecten en 
die heb je op de buitenplaat-
sen volop dankzij alle wa-
terpartijen. De oude bomen-
lanen zijn bovendien heel 
geschikt als jachtgebied. Ook 
hebben we de oude ijskelder 
ingericht als winterverblijf 
voor vleermuizen.”

Foto: © Stefan Claessens
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Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Verrukkelijk!

Ambachtelijk ijs
Ma t/m vr tot 17.30 uur

Zat tot 16.00 uur

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• 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

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

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
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Rico en Rini Koene winnen de 1e Nationaal Sens
KORTENHOEF - Afgelopen za-
terdag vlogen de nationale 
jonge duiven van Rico en Rini 
Koene een vlucht vanuit Sens 
(midden Frankrijk) welke elk 
jaar georganiseerd word 
door de NPO, de landelijke 
organisatie van postduiven-
houders.

Het hoogst haalbare in de 
duivensport is een groot con-
cours winnen. Rico en Rini 
woonachtig in de Hilversum-
se-Meent hebben al jaren 
postduiven en beleven nu 
deze mooie triomf.

De duiven werden zaterdag-
ochtend 31 augustus in Sens 
gelost om 8:30 uur met mooi 
weer en de wind uit het zuid-
oosten, handenwrijvend werd 
er door de leden van de Post-
duivenvereniging de Plassen-
jagers uit Kortenhoef gewacht 
op de duiven, alle elementen 
waren er om een vroege duif 
te kunnen constateren in 
onze regio.

Op de WhatsApp groep wer-
den voorspellingen gedaan 
over de te verwachte aan-
komst tijden, zo rond de klok 
van 14 uur konden ze aanko-
men dachten de meeste leden. 
Op de nationale meldlijst wel-
ke op internet geraadpleegd 
kan worden verschenen de 
eerste meldingen in het zui-
den.

Rico en Rini zaten samen in 
de tuin de duiven op te wach-
ten en de verwachting was 
dat het nog even zou duren. 
Rick, de zoon van Rico en Rini 
kwam op visite waardoor 
even niet opgelet werd op de 
mogelijk aankomst van een 
duif. Precies op dat moment 
kwam de winnende duif aan 
en werd door het digitale 
kloksysteem geconstateerd, 
automatisch werd er een SMS 
gestuurd naar de mobiele tele-
foon van Rico, tot zijn schrik 
en verbazing zag hij dat er 
een duif was thuis gekomen. 
Rico snelde zich naar het dui-
venhok en ja hoor daar zat ze 
keurig netjes al op haar vaste 
plekje.

De melding werd geplaatst op 
het nationale meldprogram-
ma en enkele momenten later 
stonden Rico en Rini op de 
eerste plaats, vele meldingen 
volgde maar geen enkele duif 
van de in totaal ruim 8000 
deelnemende duiven maakte 
een hogere snelheid.

Later die middag ging de te-
lefoon, de voorzitter van de 
nationale bond belde om Rico 
en Rini te feliciteren met de 
1e Nationaal Sens.

Aan het einde van de middag 
kwamen alle deelnemers van 
de vereniging samen om de 
constateer- systemen uit te 
lezen, uit die vergaarde data 

werd de uitslag samengesteld.

Vervolgens zijn Rico en Rini 
groots gehuldigd en ontvin-
gen zij een mooie bos bloe-

men en Champagne, en bo-
venal eeuwige roem.

Foto: Rini en Rico Koene met in het 
midden ceremoniemeester Gert 
Jan van Huisstede

 

Kindervoorstelling Hands Up! van Lejo
NEDERHORST DEN BERG- 
Op zaterdag 21 september is 
er weer een kindervoorstel-
ling (4+) in de openlucht op 
Kasteel Nederhorst. Dit keer 
zal Lejo, bekend van zijn 
filmpjes voor Sesamstraat, 
iedereen meenemen in zijn 
unieke vorm van poppen-
theater: met zijn vingers en 
houten oogjes speelt hij een 

vrolijke, woordloze voorstel-
ling met veel muziek. Vanuit 
een grote, blauwe poppen-
kast vertonen de poppen hun 
kunsten: een stoere hond, 
twee tapdansers, een koe 
met een eetprobleem, een 
heel kinderkoor inclusief di-
rigent en vele anderen pas-
seren de revue. Het publiek 
-jong en oud!- vergeet al snel 

dat ze naar twee handen zit-
ten te kijken.
De voorstelling wordt geor-
ganiseerd door de Godard 
Stichting en via hun site kun-
nen kaarten à 7,50 euro per 
stuk besteld worden www.
godardstichting.nl. Tevens 
zijn kaarten te koop bij Pas-
siflora (Vaartweg 1), alleen 
contant te betalen.

   

Net Over ‘t Net 40 jaar
KORTENHOEF - Op 1 septem-
ber is het 40 jaar geleden dat 
in Kortenhoef de volleybal-
club Net Over ‘t Net (NON) 
werd opgericht als resultaat 
van een straatvolleybal toer-
nooi. Vele Kortenhoevers, ‘s-
Gravelanders en Hilversum-
mers zijn lid geweest.

Hierbij de foto die gemaakt is 
afgelopen zaterdag 31 augus-
tus tijdens de viering ervan 

bij Ottenhome met meer dan 
30 leden en oud-leden.

Onze club bestaat uit 50-plus-
sers, speelt tegen elkaar en 
heeft op het ogenblik 12 le-
den. Dat is uiteraard erg wei-
nig en wij doen graag een op-
roep aan iedereen die voor de 
gezelligheid wil volleyballen 
op woensdagavond. Als je in-
teresse hebt bel dan even met 
Ron Piers, 0653242181.
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nieuwe 
doorbraken 
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Ga naar 
kwf.nl/doneer



De Wilde Vaart en Stam zeilen 
naar Friesland

KORTENHOEF- Ook de oud-
ste scouts van de Klaas Toxo-
peusgroep uit Kortenhoef 
zijn deze zomer op kamp 
geweest. De Wilde Vaart 
(15-18 jaar) en de Stam (18+) 
besloten zelf om grotendeels 
gezamenlijk naar Friesland 
te willen zeilen. Via de Vecht, 
de randmeren, het Ketelmeer 
en het IJsselmeer werd bin-
nen drie dagen Lemmer be-
reikt door de Wilde Vaart. De 
Stam vertrok een dag later 
en wist flink door te varen, 
waardoor ze maar een uurtje 
later aankwamen in Lemmer.

Dat was maar goed ook, want 
de dagen erna kregen we te 
maken met een heuse hitte-
golf. Deze dagen hebben we 
van strandje, naar strandje 
en naar de koelte van de su-
permarkt geleefd. Soms was 
het bij de tent zo warm , dat 
zelfs het modderige water 
van onze campinghaven nog 
als verfrissing werd gezien. 
Ook besloten meerdere leden 
om ‘s nachts i.p.v. in de tent 
in de boten te slapen; lekker 
koel tegen de stalen kuip aan 
liggen.
Na vier dagen Lemmer werd

het tijd door te zeilen naar 
Sneek. We mochten kam-
peren in een weiland. Hier 
verbleven we nog drie dagen 
tussen de alpaca’s en koeien, 
met onze boten op een steen-
worp afstand in het riet. Deze 
laatste drie dagen hebben we 
Sneek onveilig gemaakt, het 
tropisch zwembad van Sneek 
bezocht, en hebben we lek-
ker gevaren en gezwommen 
op het water bij onze cam-
ping. De avonden brachten 
we het liefst door aan dek 
van het wachtschip van onze 
scoutingburen.
Met de start van het nieuwe 
schooljaar, begint ook een 
nieuw seizoen voor de Wil-
de Vaart en Stam. Lijkt het 
je leuk om eens te ervaren 
welke uitdagingen en gezel-
ligheid scouting je kan bie-
den? Kom dan langs op onze 
Open Dag op 14 september, 
of stuur een berichtje naar 
info@klaastoxopeus.nl, om 
een zaterdagmiddag te ko-
men kijken.

   

Julie van de Pas 5 jaar met 
passie judotrainster
KORTENHOEF- Julie van de 
Pas, zwarte band, is al vijf 
jaar judotrainer van sport-
school Ryu ‘t Gooi. Het ple-
zier dat zij uit de lessen 
haalt, is voor haar een moti-
vatie om het nog lang vol te 
houden.

Door: Herman Stuijver

“Ik was 17 toen ik begon in 
Kortenhoef, ondertussen ben 
ik 22 en een zorg en welzijn- 
diploma en zwarte band ver-
der. Met 2 jaar liep ik al over 
de judomat bij mijn vader. 
Het is nooit de bedoeling ge-
weest mijn vader achterna te 
gaan, maar met Kortenhoef 
heb ik mijn passie gevonden 
en dat op jonge leeftijd, hoe 
mooi is dat.” Julie (22) die 
samen met haar broer Clint 
(19) judolessen verzorgt in 
sporthal De Fuik vertelt met 
enthousiasme waarom het 
rollen op de mat goed is voor 
kinderen. “Met judo kun je 
evenwichtige mensen ma-
ken. Je ontwikkelt doorzet-
tingsvermogen, zelfvertrou-
wen en zelfbeheersing, maar 
ook respect voor anderen.”

Van vader op dochter
Vader Maarten van de Pas 

wilde 5 jaar geleden graag 
judoles geven in Kortenhoef, 
maar hij was al vijf dagen 
per week actief in de Gooi-
landschool in Bussum. Zo 
kwam Julie in beeld. “Mijn 
vader maakte de lessen op 
maandag in Bussum, dan 
assisteerde ik hem weer om 
te zien hoe hij dit deed. Nu 
5 jaar later hebben we nog 
steeds één lijn in de lessen 
op alle locaties, maar draaien 
Clint en ik Kortenhoef veel 
meer zelfstandig.” Een les 
bestaat uit warming up, tech-
niek, eindspel. Julie en Clint 
leren naast valbreken diverse 
judo- en wedstrijdtechnie-
ken. Twee keer per jaar is er 
een examenles, met ouders 
en opa’s en oma’s. “Het leuke 
aan het lesgeven is om kinde-
ren te prikkelen nieuwe din-
gen te leren over judo. Maar 
ook over zichzelf, het is best 
een confronterende sport.” 
De kinderen worden inge-
deeld op leeftijd en niveau 
(gemiddeld 20 kinderen per 
klas).

Jonge vrouw
“Ja, ik ben jong en ja, ik ben 
een meisje in een sport waar 
toch eerder een man voor de 
groep wordt verwacht. Maar 

ik ben opgegroeid met judo 
en het leraar zijn en werken 
met kinderen zit in mijn 
bloed. Ik heb het geluk dat 
ik een vader heb waar ik veel 
van kan leren en een familie 
heb die achter ons staat.” Ju-
lie van de Pas heeft haar plek 
gevonden op de judomat.

Ruyu ‘t Gooi geeft ook les in 
sporthal De Blijk in Neder-
horst den Berg op vrijdag 
twee groepen (vanaf 15.45 u.) 
In Kortenhoef in De Fuik op 
woensdag 3 klassen (vanaf 
15.45 u.). www.ryugooi.nl of 
035 582 77 77 of via de app 
06-22785242.
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ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

J.F. van Heumenhof 22 • 1241 DK Kortenhoef
035 - 656 42 00 • 06 - 51062530

Kate K 
€ 179,95

Kerry K 
€ 209,95

Hardy K 
€ 169,95

Heaven H  
€ 199,95

Hardy K 
€ 169,95

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

SOLIDUS
NAJAAR 2019VOETKLACHTEN?

BEZOEK ONS!

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

8,7
427 recensies

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

Al zeven jaar 
op rij de beste!

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

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

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

8,9 
599 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan. Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

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

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

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

George In der Maur Beterlopenwinkel

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

Al zes jaar
op rij de beste!

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

Boot & Motorenservice
Loosdrecht

Gespecialiseerd onderhoudsbedrijf voor meest voorkomende bootmotoren, diesel en benzine

Wij zoeken een monteur met kennis
van bootmotoren / watersport.

Tevens stagiaire/leerling monteur m/v.

Oud Loosdrechtsedijk 95
1231 LT Loosdrecht

035-5828485
Bml.loosdrecht@planet.nl

NATUUR IN 
NEDERLAND
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Theater De Dillewijn viert haar eerste lustrum

Foto: Jan Beuving

ANKEVEEN - Op zaterdag 28 
september a.s. vanaf 15.30 
uur wordt het eerste lustrum 
gevierd.

Op het voorterrein van 
Theater De Dillewijn vindt 
een spectaculaire proeverij 
plaats. Heerlijke gerechtjes 
verzorgd door lokale restau-

rants en wijn van onze eigen 
huiswijn leverancier. Boven-
dien gaat u kennismaken 
met hemelse zoetigheid. Al 
dit lekkers kunt u straks be-
talen met speciale muntjes; 
deze zijn vanaf 7 september 
a.s. op de Ankeveense markt 
te koop. In de voorverkoop 
kost een zakje met 6 munten 
€ 15,-, op de dag zelf betaalt u 
€ 17,50. U komt toch ook ge-
nieten van al dit lekkers!

Muziek
Binnen op het podium ver-
zorgen diverse muzikan-
ten en zangers korte, maar 
spetterende optredens. Het 
Ankeveens Havenloos Man-
nenkoor is uiteraard van de 
partij, maar ook het kwartet 

Four Fun komt voor u zingen. 
De Big Bad Bruce Band laat 
van zich horen en het An-
keveens Saxofoon Collectief 
geeft acte de présence.

Kerkenveiling
Theater De Dillewijn wil 
graag een nieuw podium ko-
pen; 18 nieuwe podiumdelen.
De kavellijst ziet er zeer veel-
belovend uit! Er is zelfs nog 
een originele kerkbank te 
koop! Eerder geveild, maar nu 
terug op de basis om opnieuw 
te worden afgehamerd. Er 
worden hele leuke uitstapjes 
aangeboden; bijvoorbeeld 
boottochtjes, een solextour 
en een vogelexcursie. Maar 
ook een mysterieuze koffer 
met vraagteken en een over-

nachting met ontbijt in een 
luxueuze B&B. Al dit moois 
brengt vast een leuk bedrag 
op voor een aantal nieuwe 
podiumdelen!

Kavel in de aanbieding?
Wilt u een mooie, ludieke, 
kunstzinnige kavel inbren-
gen? Stuur een mailtje naar 
manager@dedi l lewijn.nl, 
uw inbreng is voor ons heel 
waardevol.

Zondag 29 september a.s. is 
er ter gelegenheid van het 
lustrum de bijzondere mid-
dagvoorstelling ‘Dit is Anke-
veen’! Lees er alles over op de 
website www.dedillewijn.nl 
- ook voor het bestellen van 
kaarten.

   

Prachtige opbrengst Swim to Fight Cancer
BREUKELEN - Onder grote 
belangstelling sprongen zon-
dag 1 september 775 deelne-
mers in de Vecht tijdens de 
Swim to Fight Cancer. Samen 
zwommen zij maar liefst € 
450.000,- bij elkaar voor on-
derzoek naar preventie en 
behandeling van kanker.

Door: Saskia Luijer

Onder de opzwepende klan-
ken van luide muziek is de 
warming-up bij Boom en 
Bosch. Daar begint de zwem-
tocht voor 250 junioren en 
525 volwassenen. Voor de kids 
is de route 500 meter en alle 
18-plussers moeten 2 km af-
leggen. Het evenement Swim 
tot Fight Cancer wordt dit jaar 
voor de tweede keer in Sticht-
se Vecht georganiseerd. Met 
bewondering spreekt burge-
meester Yvonne van Mastrigt 

de deelnemers toe als deze in 
verschillende waves vertrek-
ken. Gekleed in wetsuites, 
met schoolslag of borstcrawl, 
meer of minder getraind, 
maar allen met een eigen mo-
tivatie. Velen hebben kanker 
van dichtbij meegemaakt, 
bij familie en vrienden. Een 
aantal heeft zelf kanker ge-
had en sommigen zijn zelfs 
nog herstellende. Het is ont-
roerend en bemoedigend om 
de persoonlijke verhalen te 
horen tijdens de korte inter-
views voor de start.

Enthousiasme en trots
Honderden mensen kijken 
langs de kant uit naar de 
zwemmers. In de berm op het 
gras, vanaf de brug, bootjes, 
terrassen en tuinen. Overal 
klinkt enthousiast gejuich. 
Met papieren ‘klapwaaiers’ 
moedigt men de sportieve-

lingen aan. De sfeer is gezel-
lig en vrolijk, heerlijk zo in 
het zonnetje. Begeleid door 
vrijwilligers op een sup45, in 
bootjes of als duiker, zwem-
men de deelnemers dapper 
voort. Ter ondersteuning is 
er veel muziek onderweg en 

bij het keerpunt op de Vecht 
een optreden met echte mee-
zingers. Grote oranje boeien 
geven in het water de afstand 
aan en als de finish is be-
reikt, is er voor ieder een me-
daille. Rick Brandsteder en 
Kim Kötter delen ze uit aan 

de junioren en bij de 2000m 
deelnemers wordt het ereme-
taal omgehangen door Wil-
lem van Hanegem en Inge de 
Bruin. Met lovende woorden 
voor de prestatie, maar met 
vooral ook een eindresultaat 
om enorm trots op te zijn.

   

Fortenfestivals
WIJDEMEREN- Nederland telt 
meer dan 150 forten. Prach-
tige bouwwerken die door-
gaans onderdeel waren van 
verdedigingslinies. Linies die 
de vijand tegen moesten hou-
den door opzettelijk land on-
der water zetten met behulp 
van een ingenieus systeem 
van dijken en sluizen. Van za-
terdag 7 tot en met zondag 
15 september staan de poor-
ten van deze forten, vesting-
steden en bunkers open voor 
publiek. Verleng de zomer, 
kom naar het Fortenfestival! 
www.fortenfestival.nl

Bezoek een van de vele water-

liniemusea zoals Forteiland 
Pampus. Vaar van vesting 
Weesp naar Fort Uitermeer 
voor een smakelijke fort-
lunch met uitzicht op rivier 
de Vecht. De allerkleinsten 
kunnen naar de peuterbio-
scoop op Fort Werk IV in 
Bussum. Liever een mysterie 
ontrafelen? Kom dan naar de 
recent geopende cryptograaf 
escaperoom in Fort C te Mui-
den (met korting!).

Open Monumentenweekend
Op zaterdag 14 en zondag 15 
september staan excursies 
en rondleidingen centraal 
vanwege Open Monumenten-

weekend. Ga naar De Krom-
hout Kazerne in Utrecht en 
bezoek Fort Vossegat. Er zijn 
doorlopend rondleidingen 
op het terrein, er rijden mi-
litaire voertuigen rond en 
de foto-expositie laat zien 
welke forten nog meer bij de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
horen. Bekijk het kruitmaga-
zijn op Fort bij Abcoude. Ne-
derland telt 10 waterlinies; 
verdedigingslinies bestaande 
uit forten en bunkers met 
een ingenieus systeem van 
dijken en sluizen. Eén daar-
van De Stelling van Amster-
dam is sinds 1996 UNESCO 
Werelderfgoed. En een an-

dere grote waterlinie de Nieu-
we Hollandse Waterlinie is 
genomineerd voor de status 
van Werelderfgoed als uit-
breiding op die Stelling van 

Amsterdam. Naar verwach-
ting zullen deze twee linies 
in 2020 één groot Werelderf-
goed vormen.



ASV begint bekeravontuur goed
ANKEVEEN- Nadat afgelopen 
dinsdag de eerste vriend-
schappelijke wedstrijd tegen 
NVC -1 afgewerkt was, was 
het nu tijd voor de eerste 
bekerwedstrijd, thuis, tegen 
Sporting Almere.

De eerste 10 minuten van de 
wedstrijd waren onwennig. 
Net op het moment dat ASV 
beter in de wedstrijd kwam, 
kreeg Sporting een terechte 
penalty die onberispelijk 
in de bovenhoek geknald 
werd. De Almeerders beslo-
ten ASV aan de bal te laten 
waardoor ASV beter in de 
wedstrijd kwam. Net voor de 
drinkpauze kwam dan ook 
de verdiende gelijkmaker op 
het scorebord, nieuwkomer 
Nanto werkte een voorzet 

van Prince Decker af. In de 
drinkpauze werd door trainer 
Van Laar gehamerd op balbe-
zit, tempo draaien en vooruit 
voetballen.

10 minuten voor rust leverde 
Laurens van de Greft een af-
gemeten corner af en kopte 
Fabian Degekamp op fantas-
tische wijze de 2-1 binnen. 
Net voor rust snelde de ijve-
rige Prince langs zijn tegen-
stander, speelde twee andere 
verdedigers plus de keeper op 
zaalvoetbalwijze uit en maak-
te de 3-1.

In de rust benadrukte trainer 
Van Laar niet mee te praten 
met de bezoekers, zelf het ei-
gen spel te blijven spelen in 
de zin van hoog tempo, posi-

tiewisselingen en vooral meer 
goals.

ASV kwam gretig naar buiten 
in de tweede helft en wilde 
duidelijk het publiek wat toch 
wel op deze wedstrijd af geko-
men was, vermaken. Al snel 
tekende Laurens met een dro-
ge knal stijf in het kruis van 
het doel voor de 4-1 aan, Yoeri 
Tol maakte de 5-1 en 6-1 waar-
na de wedstrijd gespeeld was. 
ASV verloor de concentratie 
en door onoplettendheid bij 
een vrije trap werd het 6-2. 
Dit was voor ASV het ‘wak-
ker worden moment’ waarna 
Prince voor de 7-2 tekende en 
Anthony de 8-2 maakte. Legio 
kansen werden nog gemist, 
anders was het zeker in de 
dubbele cijfers geëindigd.

   

Nederhorst start bekerprogramma met 0-4
NEDERHORST DEN BERG - In 
de eerste officiële wedstrijd 
van het seizoen 2019-2020 
heeft Nederhorst een een-
voudige overwinning be-
haald op Schalwijk.

De jonge garde van nieuwe 
trainer Geerlings is duidelijk 
nog in opbouwfase. Te veel 
en te vaak zochten spelers 
een moeilijke oplossing waar 
simpel spelen gevraagd werd. 
Toch valt er progressie waar 
te nemen in het spel. Al in 
de vierde minuut kopte Pe-
pijn Schols fraai een corner 
binnen en in de 23e minuut 
strafte Ryan Vrijhoef een fout 
van de keeper af door vanaf 
20 meter de bal hard en zui-
ver in het doel te schieten. Na 

de pauze zorgde Rijk Bruins 
op aangeven van Milan en 
na een mooie soloactie voor 
de 0-4 eindstand. Het kan 
en moet allemaal nog beter, 
maar de eerste officiële wed-
strijd van het nieuwe seizoen 
bracht wel de winst en meer 
inzage voor de technische 
staf.
Zondag 8 september speelt 
Nederhorst om 14.00 uur 
thuis zijn tweede bekerwed-
strijd tegen het Amsterdamse 
FC Ankaraspor.
Nederhorst- 2 moest in 
Utrecht aantreden tegen Kam-
pong. Na een 1-0 achterstand 
bij de rust sloeg de ploeg van 
trainer Moleveld na rust toe 
met 4 treffers, waaronder een 
zeer fraaie van Cristian Lam 

en ook verdediger Michael 
Verheul vond het net. Met de 
1-4 winst als resultaat.

Het derde elftal doet niet mee 
aan de bekercompetitie maar 
Nederhorst -4 wel. In de thuis-
wedstrijd tegen Woerden -4 
kwam men net te kort en ver-
loren ze met 3-4.

Diverse goede resultaten voor 
de verschillende jeugdteams 
in deze bekerronde. Zo won-
nen de JO17-1 bij Desto, de 
JO11-2 van ‘s- Graveland JO11-
4 , JO10-1 van Victoria en de 
meiden O15 van Kockengen. 
Opvallend was ook de winst 
van de JO15-1. Tegen het hoog 
ingeschatte Victoria JO15-2 
werd er met 2-3 gewonnen.

   

S.V. ‘s-Graveland behaalt monsterscore: 19-0
‘S-GRAVELAND- Vorig jaar 
troffen SV ‘s-Graveland en 
Allen Weerbaar uit Bus-
sum teams elkaar nog in de 
competitie en nu stond een 
bekerwedstrijd op het pro-
gramma.

Een wedstrijd werd het niet. 
Er zat een paar maten verschil 
tussen. Desondanks bleef ‘s-
Graveland maar op zoek gaan 
naar doelpunten en dat lukte 
maar liefst 19 keer. De doel-
punten kwamen op naam 
van Ramon Bouwman (6), 
Tim Brug (3x), Wout Romeijn 
(2x), Daan Verdam (2), Martijn 
Steenvoorden (2), Job Romviel 
(2), Vincent van Vuure (1) en 
Roger Smit (1). Komende zon-
dag de tweede bekerwedstrijd 

uit bij VVZA in Amersfoort. 
Dan zal op meer tegenstand 
gerekend mogen worden.

De drie JO19 teams speel-
den hun bekerwedstrijden 
thuis. JO19-3 won met 6-3 van 
VIOD JO19-1 en met dezelfde 
marge won JO19-2 van Laren 
‘99 JO19-2. JO19-1 startte de 
bekercompetitie ook goed. Te-
gen HBOK JO19-1 (Het Begon 
Op Klompen!) won het met 
4-3.
Twee wedstrijden tegen de bu-
ren: VR2 speelde thuis tegen 
Altius VR2 en VR1 ging op 
bezoek bij VR3 en het leverde 
beide teams bekerpunten op: 
VR2 eentje door een 1-1 gelijk-
spel en VR1 drie door een 0-3 
overwinning.

De speeldata zijn vastgelegd 
voor dit seizoen en er wordt 
net als afgelopen jaar weer 10 
gespeeld op de vrijdagavond. 
De kick-off is vrijdag 13 sep-
tember. Er wordt altijd in 
wisselende samenstelling ge-
speeld tussen 20.00 en 21.00 
uur. Lekker een potje voetbal-
len en daarna bijpraten met je 
voetbalmaten. Aanmelden via 
theoandriessen@casema.nl.

Met de start van het voetbal-
seizoen nemen de klaverjas-
sers weer plaats achter de 
tafel. Deze competitie begint 
op maandag 16 september. 
Vervolgens zal er een keer in 
de veertien dagen geklaver-
jast worden in onze kantine. 
Aanvang 20.00 uur.
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321. 

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 
Gemalen veengrond, 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

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

Te koop:  kleine baaltjes hooi 
super kwaliteit vanaf 2.25

nu ook midi balen
tel 0657565103

gratis  thuisbezorgd
in Wijdemeren        

Schoenmakerij Kroon
Gefeliciteerd met jullie

55 jarig jubileum!

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

Schoenmakerij Joke
Kwakel 3, opslag3.nl

Box 9 links achter
open  woe,vrij,zat, 

9.30-18.00 uur

Wat is mijn huis waard?
GRATIS waarde indicatie !

Belle Makelaardij
Bel ons: 035 - 656 0235

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

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

Al 55 jaar het vertrouwde
adres voor al uw 
schoenreparaties!
Schoenmakerij Kroon

Overmeerseweg 85c, NdB
tel. 0294-251902

Rustige flexplek, meerdere
dagdelen beschikbaar,

parkeermogelijkheden, lage
huur, tel 0620615919

Smartphone, Tablet of PC?
Wij verzorgen reparaties,

onderhoud/verkoop/advies 
en het BESTE abonnement!

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9 

’s-GRAVELAND

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

CURA PEDICURE & MANICURE
ProVoet - Wendy Brockhoff
Kortenhoef, tel: 06-51102957
www.curapedicuremanicure.nl



Drie debuterende hoofdtrainers

 Foto: Léon Roorda

Wesley Geerlings,
VV Nederhorst

De 29-jarige Wesley Geer-
lings debuteert als hoofd-
trainer van VV Nederhorst. 
Hiervoor was hij trainer 
van het 2e van Saestum uit 
Zeist. “Trainer worden is m’n 
grootste passie, het kostte 
me veel moeite om ertussen 
te komen. Via een site kwam 
ik in contact met Nederhorst 
en daarmee had ik direct een 
klik.” Op 6 augustus kwam 
de groep voor het eerst bij 
elkaar. “We hebben al vier 
oefenwedstrijden gespeeld 
en heel wat keren pittig ge-
traind. Ze zijn heel erg gemo-
tiveerd. Op dit moment zijn 
er 33 selectiespelers, maar 
binnenkort hebben we nog 
een gesprek met vijf jongens

die wellicht terug willen ke-
ren.”

Luuk van Huisstede maakte 
de overgang naar SV Loos-
drecht en Joris van Tol ver-
trok ook. Een compleet jeug-
delftal maakte de stap naar 
de senioren. “Ja, we hebben 
een gemiddeld erg jonge 
groep. De oudste is 31, een 
paar 26 of 27 en dan veel 
jonkies.” De trainer vindt 
het geen probleem dat hij 
zelf ook nog maar 29 is. “Het 
gaat om de balans, tussen de 
spelers staan, hun taal spre-
ken en op andere momenten 
moet je erboven staan. Dat 
lukt me wel.”

Wesley Geerlings houdt van 
attractief voetbal. “Ik doe 
bijna alles met de bal. Ik zou 
er wel 60 kunnen gebruiken 
per training om de snelheid 
en variatie erin te houden.” 
Vorig seizoen ontsnapte Ne-
derhorst ternauwernood aan 
degradatie naar de 4e klasse. 
“Ik heb geen opdracht, alleen 
zo hoog mogelijk eindigen, 
maar wel realistisch blijven. 
Verder ervaar ik geen druk, 
omdat Nederhorst mogelijk 
het jaar erop naar de zaterdag 
gaat. Dat wordt onderzocht.” 
Op 8 december is de eerste 
clash met SV ‘s-Graveland in 
de 3 C- klasse. “Daar zullen 
we speciaal naar toe werken. 
Dat wordt een spektakel.”

Léon Roorda,
SV ‘s-Graveland

Léon Roorda is het komend 
seizoen de nieuwe hoofdtrai-
ner van SV ‘s-Graveland. De 
afgelopen twee jaren was 
hij verantwoordelijk voor de 
jeugd van 17 tot 19 jaar. Nu 
dus een stapje hoger. “Nee, 
niet specifiek om de jeugd 
meer kansen te bieden. Daar-
mee zou ik de bestaande se-
lectie onrecht aandoen, want 
die was al vrij jong. Onze ge-
middelde leeftijd, dus met 
die ouderen, is 22,9 jaar.”

De blauwwitten promoveer-
den naar de 3e klasse-C, dus 
staat de 49-jarige trainer voor 

een pittige opdracht in z’n de-
buutjaar. “Handhaving is het 
eerste vereiste. En als het spel 
dat ik voor ogen heb, goed 
werkt, zit er absoluut meer 
in. Middenmoot of wellicht 
wel meer.”

Roorda kiest voor een spel-
systeem met veel balbezit, 
waarin via combinatievoet-
bal het doel van de tegenstan-
der wordt aangevallen. Hij 
beschikt over een uitgebreide 
selectie van 42 spelers, van 
wie er tot nu toe zo’n 35 tot 38 
hebben getraind de afgelopen 
3 weken. Uit de jeugd stroom-
den 4 à 5 voetballers door, 
plus dat twee oudgedienden 
zich op sportpark Berestein 
meldden. Rowan Klooster-

man is weer terug van ASV 
en Guus van Dijk heeft nu tijd 
om mee te ballen. Tot nu toe is 
Roorda niet ontevreden met 
wat hij zag op de trainingen. 
“Ik zie een gedreven groep, 
heel fris, die open staat voor 
het spelsysteem dat ik er in 
wil brengen.”

Dé derby tegen plaatsgenoot 
Nederhorst zal weer veel 
teweeg brengen: “Een wed-
strijd met een extra lading. 
De jongens kennen elkaar, 
dan komt er iets los. Ik heb 
het zelf vanaf de andere kant 
meegemaakt toen ik assistent 
was van Tim Torsing bij Ne-
derhorst. Dat wordt mooi met 
veel publiek.”

 

 Foto: Wesley Geerlings

 Foto: Stefan van Laar

Stefan van Laar,
ASV ‘65

Voor Stefan van Laar vormt 
ASV ‘65 de kans om zich te 
bekwamen als hoofdtrainer. 
“Ik heb bewust voor een klei-
ne vereniging als ASV geko-
zen, omdat ik mezelf wil ont-
plooien als trainer.” Hiervoor 
werkte de 32-jarige makelaar 
onder andere als jeugdtrai-
ner bij Altius in Hilversum. 
“Ik kende Ankeveen en ASV 
al en ik wist dat ik het hier 
kan maken. Vorig jaar was 
erbarmelijk, met 0 punten, 
alles verloren. Dus het kan al-
leen maar beter.” Van Laar is 
bijzonder te spreken over de 
sfeer bij de vereniging: “Het 
heeft een bepaalde charme. 
Iedereen kent elkaar en zet

 

 

zich in voor de club. Het is 
voor mij ook de eerste keer 
dat ik letterlijk naast de kerk 
kan spelen.”

Het komend seizoen heeft 
ASV maar liefst 15 nieuwe 
spelers. Veel voetballers die 
eerder Ankeveen verlieten, 
zijn nu terug in het veen-
dorp. Met bekende namen als 
Benjamin Tol, Laurens van 
der Greft, Prince Decker en 
Stefan van Grieken. Good old 
Yoeri Tol, mister ASV, bleef. 
Alleen Rowan Kloosterman 
vertrok naar ‘s-Graveland. 
Stefan van Laar wil niet spre-
ken van een ‘vreemdelingen-
legioen’. “Nee, dat klinkt wat

 

 

negatief. Vorig seizoen met 
jongens uit de eigen jeugd 
bleek een te grote overgang. 
Nu kunnen ze leren en erva-
ring opdoen. We hebben nu 
een mooie mix, ook met spe-
lers uit het vorige seizoen als 
de gebroeders Schouten, Puk 
Loggen, Patrick van Voorst 
en Fabian Degekamp.” Van 
Laar startte op 8 augustus 
met de voorbereiding en be-
schikt over een selectie van 
20 man. “Mijn eerste ervarin-
gen zijn positief. Veel indivi-
duele kwaliteiten, rasechte 
voetballers. Prettig in de om-
gang en leergierig. Met deze 
club gaan we ASV weer op de 
kaart zetten.”
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Rondleiding Buitenplaats Berg en Vaart
ANKEVEEN - In het week-
end van 14 en 15 september 
2019 is het Open Monumen-
tendag, een van de grootste 
culturele evenementen van 
Nederland.

De Nederlandse Tuinenstich-
ting, die behoud van het 
groene erfgoed als een van 
hun kerntaken beschouwt, 
heeft ons gevraagd om met 
de buitenplaats Berg en Vaart 
deel te nemen aan Open Mo-

numentendag vanwege de 
bijzondere combinatie van 
huis en tuin. Verspreid over 
heel Nederland is in iedere 
provincie (m.u.v. Flevoland) 
een uniek voorbeeld uit-
gezocht. Voor de provincie 
Noord-Holland is dat Berg en 
Vaart in Ankeveen. De fraaie 
buitenplaatsen die op uitno-
diging van de Nederlandse 
Tuinenstichting opengaan, 
liggen vaak verborgen achter 
muren, hoge hagen of hek-

ken. Nu kunt u deze groene 
oases bezoeken en met eigen 
ogen zien waarom het zo 
belangrijk is dit erfgoed te 
koesteren en te behouden. 
Berg en Vaart zal alleen op 
zaterdag 14 september de 
mogelijkheid bieden om mee 
te doen aan een van de twee 
rondleidingen van ca. 1 ½ 
uur door de bewoners zelf. 
De eerste rondleiding zal om 
11.00 zijn en de tweede om 
14.00. Inschrijven via de web-

site www.Berg-en-Vaart.nl is 
noodzakelijk. Het maximaal 
aantal deelnemers per rond-
leiding is 20. Deelnemers 
moeten wel goed ter been 
zijn om aan de rondleiding 
te kunnen deelnemen; men-
sen in rolstoelen, rollators 
en kleine kinderen en huis-
dieren kunnen helaas niet 
deelnemen aan deze rondlei-
dingen. Wees welkom, laat u 
verrassen en vooral: heb veel 
plezier!

   

Tentoonstelling Maarschalkerweerdorgel in O.L.V. 
Hemelvaartkerk
NEDERHORST DEN BERG - Al 
vele maanden klinkt het or-
gel in de OLV. Hemelvaart-
kerk in Nederhorst den Berg 
weer als vanouds. Het gehele 
orgel is schoongemaakt en 
alle stof weggezogen door 
de firma Elbertse uit Soest.

De beroemde orgelbouwer 
Maarschalkerweerd uit 
Utrecht die het hoekorgel 
voltooide in 1906, zou er 
trots op zijn hoe zijn orgel nu 
klinkt. Maarschalkerweerd 
was ook verantwoordelijk 
voor het orgel in het Concert-
gebouw in Amsterdam. Op 

de tentoonstelling op 14 en 
15 september ziet u een over-
zicht van het ontstaan, de 
geschiedenis en de restaura-
ties van het orgel zelf aan de 
hand van tekeningen, foto’s, 
voorwerpen en documenten. 
Uiteraard hoort u ook regel-
matig het orgel klinken door 

de geweldige akoestiek in ons 
kerkgebouw. U mag zondag 
na de viering zelf ook spelen 
op het orgel. Openingstijden 
tijdens het Parochiefeest 
zijn: za. 14 sept.: 10.00-16.00 
uur, zo. 15 sept.: na de feeste-
lijke viering vanaf 11.30 uur.

   

Rommelmarkt 14 september Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG - Op 
zaterdag 14 september is er 
een rommelmarkt in en voor 
de O.L.V. Hemelvaartkerk 
in Nederhorst den Berg van 
09:00 uur tot 16:00 uur.

Op de vele kramen is weer 
van alles te koop, bijvoor-

beeld een boek, vaas, kle-
ding, keukenartikelen, etc. 
Voor de kerk staat een kraam 
waar poffertjes gebakken 
worden, daar kunt u ook 
gezellig een kopje koffie 
of thee komen drinken. Er 
kunnen nog spullen voor de 
rommelmarkt gebracht wor-

den op zaterdag 7 september 
van 8.30 tot 13.00 uur en van 
maandag 9 september tot en 
met donderdag 12 september 
van 8.30 uur tot 16.00 uur bij 
Transportbedrijf V.d. Broek, 
Middenweg 11. Bent u niet 
in de gelegenheid het te ko-
men brengen, dan kunnen 

wij het ook bij u komen op-
halen. Informatie: Petra van 
den Broek tel.: 0294-251606, 
Francis van Ruitenbeek tel.: 
0294-253883, Anita van Wijk 
tel.: 0294-253957.
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Een nieuw gym-
seizoen gaat weer 
beginnen

NEDERHORST DEN BERG - De 
AGV Nederhorst start het 
nieuwe seizoen op woens-
dag 4 september voor onze 
jeugdleden. Onder leiding 
van juffrouw Els kunnen de 
kleinsten spelenderwijs hun 
motoriek verbeteren, zij 
starten om 13.30 uur.

Om 14.30 uur volgen de gro-
tere jongens en meisjes met 
activiteiten die uitdagend 
en afwisselend zijn. Vrijdag 
6 september starten de da-
mes van de Keep Fit groepen, 
de 1e om 9.00 uur en de 2e 
groep om 10.00 uur onder de 
deskundige leiding van Ro-
salie. Keep in shape in eigen 
dorp is het motto! Uiteraard 
zijn nieuwe leden van harte 
welkom, een proefles is mo-
gelijk. Bewegen is een must, 
dus doe het!

   

De Spotjes gaan weer 
beginnen!

NEDERHORST DEN BERG - 
De zomer loopt weer naar 
het eind en de scholen zijn 
weer begonnen. Wij hopen 
dat je een fijne vakantie hebt 
gehad en weer buitelt van 
energie. Dat kan je goed ge-
bruiken bij De Spotjes!

Wij zijn De Spotjes, een activi-
teitenprogramma van stich-
ting ‘De Spotfabriek’. Eén 
keer per maand op zaterdag-
ochtend kunnen kinderen in 
de basisschool leeftijd bij ons 
komen knutselen in Kids-
wereld, Platanenlaan 3. Een 
team van leidsters bereidt 
iedere maand een creatief en 
educatief programma voor.. 
Meer informatie is te vinden 
op www.despotfabriek.nl Op 
7 september gaan we weer 
beginnen, iedereen gaat aan 
de slag met het maken van 
een schilderij over de zomer 
of de vakantie. Het begint om 
9.30 en duurt tot 11.30 uur en 
kost €3,- Tot dan!
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Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Woensdag  juli 4 Weekblad Wijdemeren

Wijdemeertjes Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 
Aanleveren tot maandag 10.00 u voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  

Sleutel
Service

Aanleveren van advertenties 
voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand 
voor maandag 10.00 uur. De 
opmaak van de advertentie 
kunnen wij ook verzorgen, aan-
leveren in Word (doc bestand) 
opsturen voor maandag 11.00 
uur. Tarieven € 0,53 per mm per 
kolom in zwart/wit en € 0,69 
per mm per kolom in full-color. 
Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 
mm en 2 kolommen 90 mm.

FAMILIE
BERICHTEN

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Programma GooiTV
Vanaf 4 juli zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
 
- TV Magazine met diverse onderwerpen, waaronder aandacht  
   voor het beachvoetbal in Kortenhoef en Kort Nieuws.
- RegioHub gaat over het Icoon van de Oostelijke Vechtplassen.
- Ingmar Meijer is in Gesprek Met de burgemeester van Hilversum, 
   Pieter Broertjes.

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

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 
do. 5 juli Film. Info: www.weso-
pa.nl

Leren bridgen? In september 
start op maandagavond een be-
ginnerscursus in de Bergplaats, 
Ned. den Berg, met gekwalifi -
ceerde docent van de Bridge-
bond. Inl.  0620514045.

Iedere vrijdag gratis inloop-
spreekuur van Versa Welzijn op 
de Lindelaan 98, Loosdrecht. 
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor 
vragen over (fi nanciële) admi-
nistratie en beantwoord en (di-
gitale) formulieren.

‘t Wijdehuis, hier kun je 
buurtgenoten ontmoeten, een 
kopje koffi  e/thee drinken of 
deelnemen aan een ontmoe-
tingsgroep. Consumptie tegen 
kl. vergoeding. ’t Wijdehuis 
K’hoef, Veenstaete ingang Par-
kln. via brug: wo 10– 12: koffi  e 
inloop, ma en do 12:30 – 16:30 
ontmoetingsgroep. ’t Wijdehuis 
NdB, SCC Blijkln. 1: wo 10– 12 
koffi  e inloop, wo 12:30 – 16:30 
ontmoetingsgroep. Wij zoeken 
nog vrijwilligers! Info of aan-
melden: Herma Kleve, Versa 
Welzijn, hkleve@versawelzijn.
nl of 035- 6231100

Zingen? Dat kan bij het Ge-
mengd Koor Wijdemeren. Zij 
repeteren elke woensdagavond 
van 8-10 uur in de Bergplaats, 
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 
bent van harte welkom!

We gaan weer gezellig klaver-
jassen in de sportkantine de 
Blijk op dinsdag avond van 
20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 
september tot mei/juni. Nieu-
we leden  van harte welkom

Kort nieuws

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-
sterking. Op 3 niveaus biljar-
ten op di.-, wo.,- en do.middag 
in sporthal Eikenrode, Loos-
drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u 
aan:06-24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 
de data van alle activiteiten 
van Spotjes, Spotpourri, Open 
Atelier, Handwerkatelier op 
www.despotfabriek.nl

Klusjesteam Wijdemeren, 
voor ouderen en hulpbehoe-
venden. Eerste uur: € 3,-. 
K’hoef/’s-Graveland/Loos-
drecht: 035-6561860. A’veen/
Nederhorst: 035-6563001. 
Ook extra klussers gezocht!

Verenigingen kunnen hun ac-
tiviteiten vast laten zetten in de 
activiteitenagenda. Zendt uw 
activiteit met datum en plaats 
naar redactie@dunnebier.nl

In de vacaturebank van Versa 
Vrijwilligerscentrale zijn veel 
leuke vacatures te vinden. Info 
www.versavrijwilligerscentra-
le.nll

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

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
 

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

035-6566623 

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

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

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

251451.

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

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

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321. 

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en reparaties 
klaar terwijl u wacht (ind. moge-

lijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 
Weesp. Tel. 0294-418722

GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
INFO 0653319921

Vanaf heden kunt u voor een 
behandeling van MV Hairsty-
ling ook terecht bij Enerki Spa

Vreelandseweg 37A
Ned. den Berg

Informatie: 06-51140404

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

GEZOCHT werkruimte/loods 
+/-100m2 voor webshop
meutt.nl bel 0654955574

GSM EN COMPUTERSERVICE
NOORDEREINDE 9

 ‘s-GRAVELAND
Alle ’mobiele’ abonnementen

Verkoop, hulp, reparatie 
iPhone, Samsung, Nokia HP

Koffi  e & thee staat klaar
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Te koop gevraagd Postzegel-
verzamelingen P.Verwey

035 6921527 

Last van kalknagels?
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.
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Kom naar het Wijdegatconcert

KORTENHOEF - Veel dorpsge-
noten kennen ‘t nog niet; het 
Wijdegatconcert. Een uniek 
evenement dat elke 2e zater-
dag van september plaats-
vindt. Kom op 14 september, 
om 17.00 uur naar het Wijde 
Gat. Geniet van muziek, een 
hapje en een drankje, de 
mensen om je heen en het 
prachtige natuurgebied van 
de Kortenhoefse Plassen.

Door: Saskia Luijer

Hoe mooi is ‘t niet om te luis-
teren naar muziek op het wa-
ter. Dobberend op een idyl-
lisch plekje, in een gezellige 
dorpse sfeer, met hapjes die 
van boot tot boot gaan. Zo’n 

200 mensen zijn hiermee be-
kend en bezoeken jaarlijks 
trouw het Wijdegatconcert. 
Haak ook aan, want de Kor-
tenhoefse Plas is groot ge-
noeg voor extra publiek.

Klaassen & Van ter Meij
Dit keer staan er jonge ar-
tiesten op het podium: Roos 
Klaassen & de Van ter Meij 
selectie. Een gelegenheids-
band uit het dorp met zange-
res Roos Klaassen, Henk van 
ter Meij op toetsen, Marre de 
Graaff op basgitaar, Martijn 
Peerdeman op drums en Gijs 
van Alderwegen op saxofoon. 
Samen hebben ze een veelbe-
lovende playlist vastgesteld 
met jazz- en soulmuziek, va-
riërend van Louis Armstrong, 

Stevie Wonder en Michael 
Bublé tot Aretha Franklin, 
Adele en Amy Winehouse. 
Rustige, intieme muziek met 
af en toe een upgoing touch. 
Hun optreden start om 17.30 
uur vanaf een fraaie Friese 
Tjalk uit 1895, beschikbaar 
gesteld door familie Yntema.

Zonder motor of met sleep
Het Wijde Gat is uitsluitend 
toegankelijk voor bezoekers 
met een niet-gemotoriseerde 
boot, zoals een kano-, zeil- 
en roeiboot of een supboard. 
Bootjes mét motor kunnen 
om 17.00 uur bij de ingang 
aan het Hilversums Kanaal 
gebruik maken van een 
sleepje richting het podium. 
Twee pramen van Natuur-

monumenten zorgen voor 
de trekkracht en bieden ook 
plaats voor ouderen uit het 
dorp die het concert graag 
willen bijwonen. Voor een 
plekje aan boord kunt u zich 
aanmelden via info@wijde-
gatconcert.nl.

Bootje lenen of huren
Heb je geen boot tot je be-
schikking, dan kun je er gra-
tis één lenen bij Jachthaven 
Kortenhoef, Moleneind 4 (035 
6561871) of huren bij Jachtha-
ven De Ankerplaats, Korten-
hoefsedijk 198 (035 6561745), 
Mobydick, Kortenhoefsedijk 
124A (035 6560032) en Otten-
home, Zuwe 20 (035 5823331).

De toegang tot het concert 
kost niets, al zal presentator 
Menno van den Brand het pu-
bliek wel aansporen tot een 
vrijwillige bijdrage. Neem de 
portemonnee dus mee, net 
als wat lekkers om te eten 
en te drinken. Een klein culi-
nair hapje krijg je ter plekke 
aangeboden door chef-kok 
Rogier Sluijter.

Mooi weer
Het concert gaat niet door bij 
slechte weersomstandighe-
den. De beslissing hierover 
wordt op 14 september om 
12.00 uur gepubliceerd op 
www.wijdegatconcert.nl en 
de FB-pagina Stichting Wij-
degatconcert. Houd die dus 
in de gaten!

Kamermuziekcon-
certen in Het Jagthuis

NEDERHORST DEN BERG- On-
langs is de nieuwe seizoens-
brochure van Het Jagthuis 
Kamermuziek uitgekomen. 
Op vrijdag 20 september 
begint het nieuwe, 19e sei-
zoen. In de brochure staan 16 
concerten vermeld, en een 
aankondiging van het uitge-
breide BTHVN 2020 weekend 
in april. 2020 is namelijk het 
jaar waarin de 250e geboor-
tedag van Ludwig van Beet-
hoven herdacht wordt.

Met twee lange weekenden 
vol kamermuziek van Beet-
hoven viert het Jagthuis dat 
feestje graag mee. Houd u de 
website dus goed in de gaten. 
Of abonneer u (gratis) op de 
nieuwsbrief, dan kunt u de 
aankondigingen van elk con-
cert op uw scherm nalezen. 
Of, als u de brochure niet 
hebt ontvangen en die wel 
graag wilt hebben, stuur een 
mailtje met uw adres.

Wat kunt u komend seizoen 
zoal verwachten? Er zijn 
maar liefst drie kwintetten: 
Schubert’s forellenkwintet 
gaat gespeeld worden, zijn 
mooie kwintet met twee 
cello’s, en blokfluitkwartet 
Brisk neemt de stersopraan 
Amaryllis Dieltiens mee. U 
kunt ook drie kwartetten ko-
men beluisteren: het Berlage 
Saxophone Quartet is weer 
van de partij, het superjonge 
Viride strijkkwartet komt 
spelen en het ervaren Hermi-
tage kwartet.

In oktober is er weer het 
Weekend van de Klassieke 
Muziek: de beroemde klari-
nettist Eric Hoeprich speelt 
samen met fortepianiste Ur-
sula Dütschler. Beide spelers 
zijn specialisten in het uit-
voeren van muziek op histo-
rische instrumenten, en dat 
kunt u horen. Bijzonder is 
ook fluitiste Abbie de Quant 
met een programma over 
Prokofiev. Kortom: te veel 
om hier te noemen, genoeg 
om naar uit te zien.

Voor informatie: www.jag-
thuis.nl Om de brochure 
thuis te ontvangen stuurt u 
een mailtje met uw naam en 
adres naar: stal@jagthuis.nl.
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Openluchtbioscoop Kasteel Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG- Een 
film kijken in de buitenlucht 
heeft iets magisch: de zon 
gaat onder, de sterren ver-
schijnen, je pakt je drankje, 
gaat lekker zitten op het gras 
en in het prachtige decor van 
Kasteel Nederhorst kijk je 
een film. Dat kan zaterdag-
avond 21 september in de 
tuin van Kasteel Nederhorst. 
De Godard Stichting draait 
die avond de muzikale film 
‘La La Land’, die in 2017 de 
meeste Oscar-nominaties 
ooit kreeg en er uiteindelijk 
zes won.

‘La La Land’ vertelt het ver-
haal van een bloeiende ro-
mance tussen de jonge actri-
ce Mia (gespeeld door Emma 
Stone) en de pessimistische 
jazzpianist Sebastian (een rol 
van Ryan Gosling). Het speelt 
zich af in hedendaags Los An-
geles, maar heeft een onmis-
kenbare 50’s retro stijl. Zij 
springt van auditie naar au-

ditie in de hoop eindelijk er-
kend te worden; hij probeert 
aan de bak te komen maar 
tegelijkertijd ook jazz van de 
vergetelheid te redden. De 
één houdt zich voortdurend 
bezig met de toekomst, de 
ander lijkt geklampt aan het 
verleden. Het leidt tot een ro-
mantische, muzikale vertel-
ling met een humoristisch 
tintje.

De film begint rond 20.15 
uur, als het voldoende don-
ker is. Het Kasteelterrein is 
vanaf 19.30 uur open. Neem 
je eigen kleedje of klapstoel-
tje mee en geniet van deze 
bijzondere film. Voor cate-
ring wordt gezorgd, ook na 
afloop van de film is er nog 
tijd voor een drankje.

De voorstelling wordt geor-
ganiseerd door de Godard 
Stichting en via hun site kun-
nen kaarten à 10 euro inclu-
sief een drankje besteld wor-

den www.godardstichting.nl. 
Tevens zijn kaarten te koop 
bij Passiflora (Vaartweg 1, 

Nederhorst den Berg), alleen 
contant te betalen.
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Ergernissen
Afgelopen weken bleek dat hon-
den- en paardenpoep een van 
de grote ergernissen is binnen 
onze gemeente. Andere ergernis-
sen zijn de verkeersdrukte en het 
veel te hard rijden. Het zou goed 
zijn wanneer de gemeenteraad 
eens gaat uitzoeken wat de top 
5 is, denk dat de bovengenoemde 
drie daar allen in staan. En ver-
volgens zou de gemeente met een 
plan van aanpak moeten komen 

om die ergernissen weg te nemen 
of terug te dringen. Uiteraard 
komen daar dan weer andere 
ergernissen voor terug, want Ne-
derlanders zijn nu eenmaal kla-
gers. Maar wanneer er geen grote 
ergernissen meer zijn wordt het 
wel gezelliger binnen onze dorps-
kernen. Natuurlijk kost de bestrij-
ding van die ergernissen geld, 
misschien wel heel veel geld, maar 
daar betalen we toch belasting 

voor? Ik neem tenminste aan dat 
we niet betalen voor wat pappen 
en nathouden.

Ik zou zeggen gemeentebestuur, 
ga eens aan de gang, kom met een 
plan van aanpak en zorg dat er 
gehandhaafd wordt.

Patrick Kreuning, Ankeveen
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Bijna jarig? 
Vraag geen 
kado maar 
een donatie.
Kijk op kadoneren.nl
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VOORLEESMIDDAG - LOOSDRECHT EN NEDERHORST DEN BERG
vanaf 4 september
Iedere 1e woensdag van de maand wordt er voorgelezen aan kinderen tussen de 2 en 4 
jaar van 15.00 tot 15.30uur. www.bibliotheekgooienmeer.nl

ROMMELMARKT - NEDERHORST DEN BERG
14 september
Op zaterdag 14 september is er een rommelmarkt in en voor de O.L.V. Hemelvaartkerk 
in Nederhorst den Berg van 09:00 uur tot 16:00 uur. 
Op de vele kramen is weer van alles te koop, bijvoorbeeld een boek, vaas, kleding, keu-
kenartikelen, etc. Voor de kerk staat een kraam waar poffertjes gebakken worden, daar 
kunt u ook gezellig een kopje koffie of thee komen drinken. 

MANEGE HALLINCKVELD - LOOSDRECHT
21 september
Manege Hallinckveld organiseert een open dag van 10.00 tot 17.00 uur. Er zijn allemaal 
spelletjes voor iedereen die benieuwd is naar deze mooie sport. Uiteraard ook ponyrijden 
tot 16.00 uur. Vanaf 16.00 uur zijn er spectaculaire shows.

EXPOSITIE
‘STILLEVENS UIT DRIE 
EEUWEN SCHILDER-
KUNST’ IN GALERIE
WIJDEMEREN
- BREUKELEVEEN 
t/m 1 november

Vanaf september gaat weer 
een nieuwe expositie van 
start. De prachtige veelzij-
digheid van het stilleven 
als onderwerp heeft ons 
geinspireerd tot het inrich-
ten van deze expositie. U 
bent iedere vrijdag – en op 
andere dagen wanneer de 
vlag uithangt – welkom 
tussen 11.00-17.00 uur om 
te komen genieten van de 
expositie, het uitzicht en 
een heerlijk kopje koffie of 
thee. Afbeelding: Annelies 
Jonkhart, Veldbloemen. 
www.galeriewijdemeren.nl

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

7 september
NK Palingroken Korten-
hoef
Jaarlijks wordt het Neder-
lands Kampioenschap Pa-
lingroken in Kortenhoef 
georganiseerd. Tussen 12.00 
uur en 17.00 uur strijden cir-
ca 100 palingrokers uit het 
hele land om de eer.
www.nkpalingroken.nl

7 september
Braderie Kortenhoef
De braderie is te vinden op 
de Kortenhoefsedijk en er 
zijn tal van kramen. Na af-
loop hoeft u niet direkt naar 
huis, want om 21 uur begint 
de gondelvaart van Korten-
hoef. www.stichtingblok.nl

7 september
Oldtimer Festival Huizen
Het sfeervolle Nautisch 
Kwartier Huizen vormt het 
fraaie decor van een van de 
grootste klassieker oldti-
merfestivals van het Gooi. 
Een indrukwekkende histo-
rische collectie automobie-
len. Van 10 tot 17uur, www.
oldtimershuizen.nl

13 september 2019 en za 14 
september
Loosdrecht Jazzfestival
Dit tweedaagse jazzfesti-
val is al jaren een begrip. 
Jachthaven ’t Anker wordt 
die dagen 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. Mis het niet en koop 
direct kaarten!
www.loosdrechtjazzfestival.nl

14 september
Vaar met Rederij Loos-
drecht naar de Vechtse 
Vaarparade - Loosdrecht
De vaarparade vertrekt 
vanaf de Mijndense sluis 
en zorgt voor een prach-
tig spektakel op de Vecht. 
Zaterdag 14 september 2019 
Vanaf 18:00 tot en met 00:30
www.rederijloosdrecht.nl

t/m 14 september
Zomertentoonstelling “Ik 
denk aan je” - Loosdrecht
In de unieke tentoonstel-
ling ”Ik denk aan je” is een 
verzameling oude poëzie-
albums en gelegenheidsge-

dichten tentoongesteld in de 
Sijpekerk. De Sijpekerk en 
de tentoonstelling zijn elke 
zaterdag open van 11 tot 16 
uur. Gratis entree. www.sijpe-
kerk.nl

14 september
Spelletjes middag Zonne-
bloem - Loosdrecht
Zaterdagmiddag 14 sep-
tember a.s. van 14.00 tot 
16.00 uur is er weer een 
gezellige spelletjesmiddag 
in Grand Café Emtinckhof. 
Komt u ook?  Eigen bijdrage 
bedraagt 5,-

t/m 15 september 
Beelden in de tuin van 
het Kasteel – Loosdrecht
Tot en met zondag 15 sep-
tember worden de werken 
van beeldhouwgroep de 
Plaggenhoef uit Hoeve-
laken tentoongesteld. In 
een selectie van 32 stuk-
ken zijn de beelden van 
alle leden te bewonderen. 
www.sypesteyn.nl 

15 september 
Expositie ‘Wind, Water, 
Wieken en Werk’ in het 
Vechtstreekmuseum 
Maarssen
In deze tentoonstelling 
staan achttien molens van 
Utrecht tot aan Muiden cen-
traal.www.vechtstreekmu-
seum.nl 

29 september
Ontdek de herfst op
Boekesteyn - ’s-Graveland 
Wandelen door het herfst-
bos van Boekesteyn. 
Honden mogen helaas niet 
mee. Voor alle activiteiten 
geldt deelname uitsluitend 
na aanmelding en beta-
ling vooraf via de website. 
Zondag 29 september 2019 
Vanaf 11:00 tot en met 
12:30. www.natuurmonu-
menten.nl

t/m zo 27 oktober 
Expositie ‘Beter met 
Planten’ in Pinetum Blij-
denstein - 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 
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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


