
Waardige onthulling 
oorlogsmonument
NEDERHORST DEN BERG- On-
der grote publieke belang-
stelling werd vrijdag jl. een 
oorlogsmonument aan de 
Randweg onthuld. Het was 
een waardige ceremonie 
waar Nederhorst den Berg 
trots op mag zijn, mede door 
de inzet van de Historische 
Kring en veel vrijwilligers.

Door: Herman Stuijver

Op de plek waar op 15 mei 
1943 om 02.45 uur een Engel-
se bommenwerper neerstort-
te met aan boord vier Cana-
dezen en één Brit opende de 
Color Party van de Royal Ca-
nadian Legion met vijf fraai 
gedecoreerde veteranen de 
plechtigheid.

De kapel van de Koninklijke 
Luchtmacht bracht de be-
langstellenden in de juiste 
sfeer met de alom bekende 
tune van Soldaat van Oranje. 
Voorzitter Ton Kuijs zette de 
tragedie uit de Tweede We-
reldoorlog in een historisch 
perspectief. Op die dag wer-

den 442 bommenwerpers 
naar de grote staalfabriek 
van Bochum (Ruhrgebied, 
Duitsland) gestuurd. Op de 
terugweg werd de Flight 
Wellington HE 697 OW ‘M’ 
aangevallen door een Duitse 
nachtjager.

Het vliegtuig crashte nabij 
het boezemkanaal aan de 
rand van de polder. De be-
manning bestond uit James 
Thomas (20), Albert Hopley 
(20), Paul Ethier (25), Norman 
Hudspith (22) en Thomas 
How (25). Van laatstgenoem-
de waren 9 familieleden uit 
verschillende generaties aan-
wezig. Zij onthulden het mo-
nument. Dat bestaat uit een 
metalen beeld van een vlieg-
tuig op een hoge paal, artis-
tiek ontworpen en gemaakt 
door Berger Joost Zwager-
man. Verder zie je restanten 
van een propeller en de mo-
tor, naast een opengeslagen 
boek en foto’s van de gesneu-
velden, alles stijlvol ingericht 
op een markante plek (door 
Paul en Tim Kuiper).

Leerlingen van de drie ba-
sisscholen waren ook na-
drukkelijk betrokken bij de 
onthulling. De Jozef-, Mr. 
Kremer- en Warinschool zon-
gen het volkslied van Canada 
en het ‘God save the Queen’ 
van Engeland.

Burgemeester Freek Ossel 
hield evenals Ton Kuijs een 
deel van zijn speech in het 
Engels. Hij roemde de subver-
sieve acties van z’n voorgan-
ger in oorlogstijd, baron Van 
Harinxma thoe Slooten. ‘Met 
dit monument zullen ook ko-
mende generaties aan deze 
jonge helden worden herin-
nerd’, waren zijn slotwoor-
den.

De Last Post, gevolgd door 1 
minuut stilte en de Reveille 
waren aangrijpende momen-
ten, zoals het ook prachtig 
was dat alle kinderen uit vol-
le borst het Wilhelmus mee 
zongen. Na het plaatsen van 
zeven kransen was de cere-
monie voorbij. In het club-
huis van de tennisvereniging 

Nederhorst konden velen 
terugkijken op een gebeur-
tenis die nog lang herinnerd 
zal worden.

Woensdag 18 september 2019 38  

 Foto: Ton Keizer

Elke dag 
Burendag
WIJDEMEREN- Doet u ook 
mee aan onze Stelling van de 
Week? Deze keer: Elke dag 
Burendag. Uw reactie kan 
met naam en straatnaam in 
het blad worden geplaatst.

Op 28-09 is het Burendag. 
Maar zou het niet vaker bu-
rendag moeten zijn? Doe je 
boodschappen voor je buren? 
Help je elkaar met klusjes? 
Drink je weleens samen kof-
fie? Let je op elkaar? Kennen 
jullie elkaar? Enz. We zijn be-
nieuwd naar de antwoorden: 
redactie@dunnebier.nl.

   

GooiTV
REGIO - Vanaf woensdag 
18 september 2019 zendt 
GooiTV het volgende pro-
gramma uit:

Andreas van der Schaaf duikt 
voor de laatste maal in de we-
reld van het verzamelen met 
Mario Snel, want verzame-
len van spulletjes zit ons al-
len in het bloed. Een verslag 
van het evenement Bussum 
Cultureel. Het gesprek met 
de burgemeester van Gooise 
Meren, Han ter Heegde en de 
burgemeester van Wijdeme-
ren, Freek Ossel over actuele 
zaken. GooiTV is te zien op 
kanaal 41 (Ziggo) en kanaal 
1432 (KPN). Voor alle info 
over de kanalen: zie gooitv.nl

t/m 29 september

 MATRASSEN+BOXSPRING 
 10-DAAGSE 10% 

tot wel
70%
korting

MORPHEUS.NL

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer
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NIEUWS UIT DE KERKEN

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

Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.myosotisuitvaartverzorging.nl

 

Open dag Uitvaartcentrum Myosotis 
& 

begraafplaats Carspelhof

Zondag 29 september 2019 
van 13.00 tot 16.00 uur

Koffie, thee, hapje en een drankje staan voor u klaar.
Wij hopen u te mogen ontvangen in ons

vernieuwde uitvaartcentrum.

Zwagerman Group is op zoek naar een:

Kom gerust binnen bij ons of bel: 0294-253377

Vraag naar Mario of Karin.

Receptioniste / Telefoniste / Administratie

Als receptioniste/telefoniste ben je aanspreekpunt van het bedrijf.
Je neemt de telefoon op, ontvangt klanten en zorgt voor een goede
uitstraling van het bedrijf. Daarnaast verricht je licht administratief 
werk en ondersteun je collega’s waar nodig. 

Het betreft een veelzijdige functie, stilzitten is niet nodig.
Omdat wij internationaal werken is het een noodzaak dat je de Engelse 
taal beheerst, Duits een pre.
Daarnaast heb je kennis van Word en Excel.

Soort dienstverband: parttime (in gez. overleg ) 

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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Lokale politici aan de BOB

Foto: commissievoorzitter
Ria Hennis

WIJDEMEREN- Alle 19 raads-
leden van Wijdemeren zijn 
het erover eens dat het ver-
gaderen beter, korter en ef-
fectiever moet. Een werk-
groep bestaande uit de zes 
partijen maakte een plan 
volgens het BOB-model, wat 
staat voor Beeldvorming, 
Oordeelsvorming, Besluit-
vorming.

Door: Herman Stuijver

Tijdens de raadsvergadering 
zullen de partijen de vol-
gende afspraken onderschrij-
ven: 1. We houden ons aan 
de planning, inclusief de ver-
gadertijd. 2. Geen herhaling 
van standpunten of zetten. 
3. Technische vragen komen 
aan de orde in de beeldvor-
mende fase. 4. Politieke vra-
gen komen aan de orde in 
de oordeelsvormende fase. 5. 
In de besluitvormende fase 
stimuleren we het debat. Na-
mens de commissie zei Stan 
Poels (PvdA/GroenLinks) dat 
het gaat om een proef die al 
in oktober ingaat en stopt 
in juli 2020. Dan wordt be-
keken of het werkt. Juist het 
feit dat geen definitief model 
is, maakte de lokale politici 

toeschietelijk, het kan altijd 
worden aangepast. Burge-
meester Ossel zei het tref-
fend ‘Geef het een kans!’.

De werkgroep heeft een jaar 
gewerkt aan een voorstel, 
men ging zelfs op bezoek bij 
Leusden en Koggenland om 
te kijken hoe het ‘bobben’ 
daar werkt. Er kwam een ei-
gen Wijdemeers plan uit. Het 
komt neer op vijf vergaderin-
gen vóór de gemeenteraad. 
Nieuw zijn twee extra beeld-
vormende sessies waarin po-
litici met de inwoners een 
of meerdere onderwerpen 
kunnen bespreken. Dat kan 
op allerlei manieren. Daarna 
volgen de drie bekende com-
missievergaderingen, sociale 
zaken, ruimte en economie, 
bestuur en middelen, nu 
slechts één week voor de ge-
meenteraad. De raadsleden 
stelden uitdrukkelijk dat ze 
buiten deze serie geen ande-
re vergaderingen meer wil-
len.

Nieuw
Voortaan moeten raadsle-
den hun technische vragen 
schriftelijk afhandelen. De 
vergadertijd wordt beperkt 
tot 23 uur. Interrumperen 
gaat staand om de leven-
digheid te bevorderen. De 

hoorzittingen bij een be-
stemmingsplan worden af-
geschaft. Het inspreken blijft 
hetzelfde, alleen hopen de 
werkgroepsleden dat bur-
gers vaker gebruik maken 
van de beeldvorming vooraf, 
hetgeen meer diepgang geeft 
dan in 5 minuten je verhaal 
afsteken. Om een en ander 
goed in te zetten krijgen de 
commissies de komende vier 
maanden voorzitters van bui-
tenaf die objectief en scherp 
zullen letten op spreektijd en 
debatstijl. Tussentijds komt 
er ook nog een spoedcursus 
‘debatteren’. De kosten be-
dragen 10.000 euro, o.a. voor 
de inhuur van externen.

Vragen
Hoewel elke partij vertegen-
woordigd was in de werk-
groep had de commissie Be-
stuur en Middelen nog een 
lijstje vragen. Staand elkaar 
onderbreken vond niet ieder-
een een goed idee. Bovendien 
was er enige onduidelijkheid 
over de tijdsdruk tussen ver-
gaderingen. Het feit dat de 
ambtenaren ook achter het 
nieuwe model staan en in 
staat zijn om met een strak-
kere planning te reageren op 
vragen, was voldoende om 
akkoord te gaan.

Alleen Alette Zandbergen 
van De Lokale Partij kwam 
met veel kritiek. Ze hoopte 
dat het model ook een oplos-
sing bood voor het ‘dicht tim-
meren’ van besluiten door 
de coalitiepartijen die van 
tevoren alles bekokstoven. 
Mede-oppositielid Sandra 
van Rijkom (PvdA/GrL.) er-
kende het samenklitten van 
CDA, Dorpsbelangen, VVD 
en D66, maar zei dat het los 
stond van het nieuwe verga-
deren. Voorts vond mevrouw 
Zandbergen dat er teveel on-
duidelijkheden waren. Het 
inzetten van een externe 
voorzitter is weliswaar niet 
wettelijk toegestaan, zoals 
zij betoogde. Doch in een 
kortstondig experiment, 
moet het kunnen vonden de 
andere partijen.

   

Scouting Klaas Toxopeus stelt dak beschikbaar
KORTENHOEF - Op dinsdag-
avond 24 september 20.00-
22.00 uur organiseert de 
energiecoöperatie samen 
met scouting Klaas Toxopeus 
een informatieavond.

Kunt u geen zonnepanelen 
op uw eigen dak leggen, 
dan is participeren in col-
lectief opwekkingsproject 
misschien een optie voor u. 
Honderd procent lokale groe-
ne energie is mooi om in te 

investeren. Locatie informa-
tieavond: De Kwakel 52 Kor-
tenhoef. Voor aanmelding en 
uitgebreide informatie zie de 
website ECWijdemeren.nl

11 bedrijven door naar 
volgende ronde 
ondernemersverkiezing
WIJDEMEREN - De jury van 
de ondernemersverkiezing 
Wijdemeren heeft een top 11 
samengesteld van bedrijven 
die doorgaan naar de vol-
gende ronde van de verkie-
zing Ondernemer van Wijde-
meren 2019.

In totaal zijn er 39 bedrijven 
genomineerd voor de onder-
nemersverkiezing. Het the-
ma van dit jaar: ‘familiebe-
drijven’. Een deskundige jury 
heeft uit de 39 genomineerde 
bedrijven uiteindelijk elf fa-
miliebedrijven geselecteerd 
die door zijn naar de volgen-
de ronde: Boerderij Het Veld-
hoen Kortenhoef, Bonnema 
Watersport Loosdrecht, De 
Drie Dorpen Ankeveen, Dun-
nebier print & marketing Ne-
derhorst den Berg, Intratuin 
Kortenhoef, Jachthaven Het 
Anker Loosdrecht, Jachtha-
ven Kortenhoef, Jumbo van 
de Bunt Loosdrecht, Manege 
en dressuurstal Hallinckveld 
Loosdrecht, Uitvaartverzor-
ging Van Vuure ‘s-Graveland, 
Van Ettekoven Rietdekkers 
Loosdrecht.

Grote lokale betrokkenheid
Selectie van de genomi-
neerde bedrijven gebeurde 

op basis van vier criteria: 
innovatief bedrijfsconcept 
en ondernemersvisie/onder-
scheidend vermogen, lokale 
betrokkenheid, maatschap-
pelijke betrokkenheid en 
duurzaam beleid ten aanzien 
van medewerkers, omgeving 
en milieu. Wethouder Jan 
Klink: “We zijn onder de in-
druk van de historie van de 
familiebedrijven in onze ge-
meente, de passie van deze 
ondernemingen, maar ook 
de grote betrokkenheid op 
verschillende terreinen met 
de lokale gemeenschap.”

Bedrijfsbezoeken
Afgelopen week brachten de 
juryleden bedrijfsbezoeken 
aan de genomineerde bedrij-
ven om drie ondernemingen 
te kunnen selecteren die uit-
eindelijk in een online ver-
kiezing mogen strijden om 
de titel Ondernemer van het 
jaar. De prijzenpot bestaat 
uit een masterclass/training 
ter waarde van 2500 euro, 
de Ondernemer van het jaar-
wisselbokaal en een lidmaat-
schap van Ondernemend 
Wijdemeren. Bekendmaking 
van de winnaar is op vrijdag 
15 november, tijdens de Dag 
van de Ondernemer.

   

Nieuw schema mobiel 
scheidingsstation
WIJDEMEREN - Voor wie wat 
verder van een scheidings-
station woont, is het weg-
brengen van grof huishou-
delijk afval soms best een 
opgave. Daarom zet de GAD 
het mobiel scheidingsstation 
in. Vanaf deze week zal het 
mobiele scheidingsstation 
op meer plekken te vinden 
zijn. Het schema (welke dag 
in welke week) is om deze re-
den ook gewijzigd.

In de gemeente Wijdemeren 
is het mobiel scheidingssta-
tion te vinden in: Korten-
hoef bij winkelcentrum De 
Meenthof: 1e en 3e woensdag 
van de maand. Nieuw-Loos-
drecht winkelgebied Linde-
plein: 2e en 4e dinsdag van de 
maand. Nederhorst den Berg, 
Voorstraat (muziektent): 3e 
dinsdag van de maand. An-
keveen, Stichts End op het 
parkeerterrein naast de kerk: 
1e zaterdag van de maand. 
Oud-Loosdrecht, Vuntuslaan 

op de parkeerplaats bij de 
zendmast: 4e woensdag van 
de maand.

Het mobiele scheidingssta-
tion is een grote container, 
die helemaal open kan. In 
de container staan verschil-
lende bakken voor onder 
andere hard kunststof (zoals 
speelgoed of emmers), hout, 
kleine elektrische apparaten, 
luiers, metalen, oliën en vet-
ten, piepschuim, lampen en 
batterijen en vlak glas. Door 
de beperkte ruimte gaat het 
om kleinere hoeveelheden 
en kleinere formaten afval. 
Dus niet voor partijen hout of 
wasmachines. Dit kan naar 
een van de vier scheidings-
stations in de regio; Bussum, 
Huizen, Hilversum en Weesp 
of u belt voor een grof vuil af-
spraak met de klantenservice 
van de GAD.
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Muzikaal feest in Naarden-Vesting
REGIO - Op zaterdag 21 sep-
tember zingen 1.000 koor-
zangers uit 40 Gooise koren 
de sterren van de hemel op 
het Vestival Vocaal in Naar-
den-Vesting. Om 11.00 uur 
openen zangers en publiek 
samen het festival in de 
Grote Kerk.

Aansluitend verspreiden de 
koren zich voor hun optre-
dens over veertien locaties 
in de vesting: kerken, musea 

en horecagelegenheden, zo-
als restaurants, kroegen en 
terrassen. De koren komen 
uit: Baarn, Blaricum, Bus-
sum, Eemnes, Hilversum, 
Huizen, Kortenhoef, Laren, 
Loosdrecht, Muiderberg, 
Naarden en Weesp.

‘t KOOR! doet ook mee en 
treedt om 14.00 uur en 15.30 
uur op in de Grote Kerk. U 
bent van harte welkom het 
muziekspektakel mee te ma-

ken. Een passe-partout voor 
het Vestival Vocaal kost 5 
euro en is op de dag zelf te 
koop bij Podium deMess op 
het Adriaan Dortsmanplein 
en in de Grote Kerk. Kin-
deren tot 12 jaar betalen 2 
euro.

Het korenfestival sluit om 
17.00 uur zingend af in de 
Grote Kerk van Naarden. 
Voor meer informatie zie: 
www.vestival.nl.
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Veel nieuwkomers op 
rondvaartboot

Foto: Burgemeester Ossel met
kinderen van het Zandkasteel

WIJDEMEREN- De belang-
stelling van nieuwe inwo-
ners om kennis te maken 
met Wijdemeren was groot. 
Hoewel het regenachtig was, 
was de rondvaartboot in de 
Loosdrechtse Porseleinhaven 
afgelopen donderdag stamp-
vol.

Door: Herman Stuijver

Bij binnenkomst kregen de 
nieuwe Wijdemeerders een 
gebakje en een kopje koffie, 
thee of een ander drankje. 
Plus twee consumptiemunt-
jes. Het was dringen om een 
zitplaats te vinden. Burge-
meester Ossel zei dat het de 
bedoeling is om voortaan 
twee keer per jaar een derge-
lijke bijeenkomst te organise-
ren. Nu ging het om een groep 
van 500 huishoudens die van-
af januari in de vijf dorpen 
wonen. Daarvan waren er 
zeker 150 present. De burge-
meester is druk met handen 
schudden en maakt een kort 
praatje met velen. Ook di-
verse raadsleden en wethou-
ders zoeken contact met de 
potentiële kiezers. “Wat een 
opkomst”, zei de burgemees-
ter, “dat er ondanks de regen 
zoveel mensen zijn gekomen, 
is geweldig.” Bij navraag met 

hand opsteken bleek dat veel 
nieuwelingen uit de directe 
omgeving komen. De verhuis-
redenen verschillen, werk, 
liefde of gewoon een nieuwe 
woning. Ook hoorde je di-
verse tongvallen, zoals Pools, 
Arabisch en Engels.

Welkom
Na afloop was er nog een ver-
rassing in de vorm van een 
goed gevulde goodiebag met 
een welkomstboekje. Dat 
was mede te danken aan de 
jongens en meiden van het 
Zandkasteel uit Kortenhoef 
die 500 tassen vulden. Ze 
mochten met de burgemees-
ter op de foto. In het strak 
uitgevoerde welkomstboekje 
zaten minstens 20 kortings-
bonnen. Van gratis koffie op 
de Ankeveense markt en de 
hervormde kerk in ‘s-Grave-
land tot een dinerbon bij res-
taurants Piet Hein of Dynasty 
in Kortenhoef. Ook de plaat-
selijke AH en Jumbo doen 
mee, evenals muziekvereni-
gingen Vriendschapskring en 
BMOL. De Avonturenfabriek, 
Ottenhome en Natuurmonu-
menten blijven niet achter.

Loosdrechter Cor Lam weet 
bijna alles van Oud en Nieuw-
Loosdrecht, hij entertainde 
het publiek met verhalen 
over de plassengemeente tij-
dens de tocht van een uur.
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Albert Heijn
Voorstraat 10, 1394 CS 
Nederhorst den Berg

Zaterdag 21 september van
14.00 tot 17.00 is het zo ver!

De aftrap van dé grootste lokale actie in Nederhorst den Berg:
het vv Nederhorst en AH Nederhorst den Berg voetbalplaatjes verzamelalbum!

We maken er een feestje van bij vv Nederhorst waarbij je je o.a. kunt laten schminken, 
springen op een springkussen, op de foto met de echte Albert Heijn hamster gaat en 

een exclusief  optreden van John Keijer, bekend van o.a. Dutch Valley.

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij 

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

De ziekte van Parkinson is nóg 
ongeneeslijk. Steun daarom 
wetenschappelijk onderzoek.

www.parkinsonfonds.nl
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Unieke voetbalplaatjesactie bij AH & VV Nederhorst

NEDERHORST DEN BERG - Op 
zaterdag 21 september a.s. 
is de kick off van een unieke 
actie van VV Nederhorst: lan-
cering van een voetbalplaat-
jesalbum. En dit keer niet 
met bekende profvoetballers 
van de eredivisie, nee met 
de eigen spelers. Het feest 
vindt plaats tussen 14 en 17 
uur op Sportpark Meerzicht. 
Er is van alles te doen: met 
o.a. een optreden van John 
Keijser, bekend van Dutch 
Valley. Ook kun je je laten 
schminken, op de foto met 
de AH-hamster en er is zelfs 
een springkussen.

Alle 24 voetbalteams van 
Nederhorst komen erin, in-
clusief de seniorenelftallen 
en vrijwilligers Gedurende 8 
weken worden door jong tot 
oud voetbalplaatjes gespaard, 
om ieders eigen voetbalal-
bum vol te krijgen. Een ge-
weldige en unieke actie.

Waar een klein dorp groot is
De voetbalplaatjesactie is 
weer een uniek samenwer-
kingsproject, dat bewijst dat 
Nederhorst den Berg bruist 
van activiteit en saamhorig-
heid. Albert Heijn Neder-

horst den Berg bevestigt zijn 
actieve, maatschappelijke rol 
door de productie van de al-
bums en de distributie van 
de voetbalplaatjes te facilite-
ren. Bij de aankoop van een 
bedrag aan boodschappen 
krijg je een zakje met voet-
balplaatjes die je vervolgens 
in je eigen gepersonaliseerde 
album kunt plakken. Of rui-
len natuurlijk. Het zal een 
drukte worden op de pleinen 
en straten in het dorp!

Lange aanloop
Eind vorig jaar is de voorbe-
reiding vanuit de sponsor-

commissie van de VV Neder-
horst opgestart. In mei dit 
jaar startten strak georga-
niseerde fotoshoots waarbij 
alle ca. 350 leden op de foto 
werden gezet. Fotograaf Li-
sette Leijenhorst van Set Fo-
tografie heeft die klus met 
verve geklaard. Ook moest 
iedereen toestemming geven 
i.v.m. de privacywetgeving 
(AVG). Vervolgens is het al-
bum vormgegeven en ge-
drukt.

Ieder zijn eigen album
Mark de Hiep, lid van de 
sponsorcommissie en coördi-

nator van de actie, verklaart: 
“Het mooie aan deze actie is, 
dat iedere deelnemer zijn ei-
gen gepersonaliseerde plaat-
jesalbum krijgt. Op de voor-
pagina staat de naam en de 
foto van de eigenaar van het 
album, zodat zichtbaar is van 
wie het album is. Dat nodigt 
extra uit om je eigen album 
vol te krijgen. Het gaat onge-
twijfeld een geweldige actie 
worden” Naast de coördina-
tie van de inhoud moest de 
sponsorcommissie ook wat 
centjes verdienen voor de be-
kostiging van het album. Dat 
is dankzij diverse sponsoren 
in het album ruimschoots 
gelukt.

Feestelijke lancering op 
Meerzicht
Na de officiële overhandiging 
van het eerste voetbalplaat-
jesalbum aan de voorzitter 
van VV Nederhorst, ontvangt 
iedere deelnemer zijn/haar 
persoonlijke voetbalplaatjes-
album. Vanaf 14.00 uur star-
ten de feestelijkheden. Om 
14.30: eerste album officieel 
overhandigd aan voorzitter 
Gerhard Otten. Vanaf 14.45 
uur worden de albums uitge-
deeld aan alle spelers en an-
dere leden. Tussen 15-17 uur: 
optreden van John Keijer.

 Foto: Maarten verhoeven

Emotionele 70e Kortenhoefse Ouderentocht

KORTENHOEF- Vorige week 
dinsdag was een heerlijk 
dagje uit voor 80 Korten-
hoefse ouderen. De 70e 
editie van een tocht, alleen 
voor Kortenhoevers boven 
de 75 jaar.

Door: Herman Stuijver

Een dag van weerzien met 
oude bekenden, veel pra-
ten, lachen en af en toe een 
traantje. Chauffeurs Wilma 
en Theo reden de twee Eem-

landbussen in een uurtje 
naar Sassenheim, waar in 
Partycentre De Oude Tol kof-
fie met gebak wachtte. Het 
in- en uit laten stappen van 
de ouderen verliep soepel, 
mede door de elf vrijwil-
ligers die goed aanvoelden 
wie een arm of een duwtje 
van de rollator nodig had. 
Ook de chauffeurs blonken 
uit een brede taakopvatting, 
behulpzaam, vriendelijk en 
servicegericht.

 
Hoedenshow
Na de koffietafel volgde er 
een show waarvan de mees-
ten volop genoten. Wil Gor-
ter van het hoedenmuseum 
Zet ‘m Op uit Andijk ver-
haalde in sappig West-Fries 
dialect over de geschiede-
nis van het hoofddeksel. Ty-
pisch een nostalgisch thema 
dat past bij de 75-plussers, 
want hoeden en petten ver-
dwijnen steeds meer uit het 
straatbeeld. Terwijl 30% van 
iemands lichaamswarmte 
via het hoofd het lichaam 
verlaat, dus iets op je schedel 
is zeker ‘s winters nuttig. Je 
zag van alles passeren, uit de 
hele wereld, van fez tot stro-
hoed. Het ging over seizoe-
nen, landstreken, religies, 
bescherming, enz. Hoeden 
met vele functies. De oh’s en 
ah’s gingen door de zaal als 
Wil weer iets op haar hoofd 
zette. Tot slot zong (bijna) ie-
dereen met hoedje op mee in

een hoedjespotpourri.

Varen
Na de lunch met kroket re-
den de bussen via de boule-
vard van Noordwijk naar de 
Kagerplassen. Het was geluk-
kig lekker zonnig, zodat de 
senioren ook vanaf het bo-
vendek zicht hadden op deze 
groene long van de Rand-
stad. Een uitgestrekt gebied 
vol zeilmasten, kerktorens, 
molens, weilanden, sloten 
en plassen. De ouderen kre-
gen veel informatie van de 
kapitein van Rederij Van der 
Hulst, doch het gezellig bab-
belen met buren, familie en 
kennissen hoort er ook bij, 
terwijl het polderlandschap 
aan je voorbij schiet.

1000 euro
Terug op het thuisnest van 
De Drie Dorpen was er een 
sfeervolle afsluiting van

een dag vol indrukken. Met 
een top driegangen- diner 
en muziek. Angela van ter 
Meij trakteerde het gezel-
schap op een 70- jaar-taart 
rond het jubileum. De in 
tijgerprint gestoken vrou-
wen van muziekgroep Bluez 
brachten enkele swingende 
songs ten gehore, wat zeer 
werd gewaardeerd. Dat gold 
zeker ook van Gerda van 
Deutekom en Wil Fuyk van 
de Kledingbank Korten-
hoef die 1000 euro doneer-
den. De Ouderentocht leeft 
van giften en collectes, dus 
deze aanvulling (ook voor 
de komende jaren) was zeer 
welkom. Tot slot was er een 
terecht applaus voor de trou-
we vrijwilligers die al jaren 
meedoen, variërend tussen 
7 en 35 jaar, met koploper 
Hetty van Doorn als super-
regelaar.
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Einde van een tijdperk

ANKEVEEN - Vrijdag 30 
augustus nam Lydia van 
Ruitenbeek-Meester na 30 
jaar trouwe dienst afscheid 
van Stichting Oranje Festi-
viteiten Ankeveen (SOFA). 
Dit gebeurde tijdens een 
barbecue bij sportvereni-
ging ASV waar vrienden, 
familie en SOFA-leden een 
surpriseparty hadden geor-
ganiseerd.

In 1989 werd Lydia onder 
het genot van verschillende 

borreltjes, door een vertrek-
kend SOFA-lid, gevraagd of 
zij de SOFA wilde versterken. 
Vanaf het begin heeft Lydia 
geen moment spijt gehad. Zij 
zelf zegt: “ Ik hem mij opge-
werkt van peuter tot 50+”. 
Hiermee doelt Lydia dat zij 
van kruipwedstrijd en vlag-
getjessteken (voor de aller-
kleinsten) tot aan de 50+ 
spelletjes alles daartussen 
heeft gedaan en georgani-
seerd.
Een van de mooie herin-

neringen vond Lydia dat zij 
samen met de kinderen op 
Koninginnedag met een ver-
sierde fiets door het dorp 
reed, snoep en sinaasappels 
kon uitdelen en de kinde-
ren zag deelnemen aan de 
verschillende spelletjes. Zij 
genoot vooral van het en-
thousiasme en het plezier bij 
de kinderen in de ochtend 
en het gelach en de saam-
horigheid gedurende het 
middagprogramma. In al die 
jaren heeft Lydia veel zien 
veranderen. Iets wat altijd 
hetzelfde is gebleven, is het 
vergaderen vooraf aan alle 
festiviteiten. Naar eigen zeg-
gen zal Lydia het vergaderen 
niet missen. Wel zal ze het 
waarschijnlijk niet kunnen 
laten om volgend jaar toch 
hier en daar een helpende 
hand uit te steken.

Voor de toekomst hoopt Ly-
dia dat er meer nieuwe, jon-
ge mensen als vrijwilliger 
het SOFA-team willen on-
dersteunen en dat de jeugd 
blijft komen naar de ver-
schillende festiviteiten die 
de SOFA organiseert.

   

Gemeente, laat ons niet in de shit zitten
Na de vele ingezonden brieven 
over o.a. hondenpoep, riep Pa-
trick Kreuning de gemeente 
op onderzoek te doen naar de 
grootste ergernissen onder in-
woners. Terecht punt. Alleen 
heeft de gemeente al jaren een 
Burgerpanel. En daaruit is al 
vaker gebleken dat veel mensen 
zich ergeren aan hondenpoep. 
Zo stond al in het meerjaren vei-
ligheidsplan 2015-2018: ‘Hon-
denpoep in de openbare ruimte 
staat al jaren op nummer 1 van 
de overlastklachten van burgers’. 

Je zou dan ook denken dat de ge-
meente hier wat aan doet. Voor-
al omdat zij zelf in de algemene 
plaatselijke verordening (apv) 
heeft opgenomen dat er in de 
hele gemeente een opruimplicht 
voor hondenpoep geldt. Maar 
de gemeente vindt dit blijkbaar 
niet belangrijk genoeg. Want 
gehandhaafd wordt er niet. In-
woners die een melding maken 
van overlast door hondenpoep, 
krijgen te horen dat ze zelf een 
afvalemmer kunnen plaatsen (in 
samenwerking met De Appel-

boom). De opruimplicht is dus 
puur symbolisch. Met als gevolg: 
f link wat delen van de gemeente 
liggen bezaaid met hondendrol-
len. (In onze wijk - Nedervecht in 
Nederhorst den Berg - is zelfs het 
speeltuintje niet veilig.)

Gemeente, waarom luistert u 
niet naar uw inwoners? Laat ons 
niet in de shit zitten maar doe er 
iets aan!

Tom Kikken,
Nederhorst den Berg

   

Kom jeugdschaatsen bij De 5 Dorpen
WIJDEMEREN - Op zaterdag 
12 oktober starten de eer-
ste schaatslessen. Ben je 
tussen de 6 en 12 jaar oud? 
Heb je het schaatsen al een 
beetje onder de knie of wil 
je het juist leren? Dan kun je 
lid worden van de Schaats- 
& Hardrijdersvereniging De 
5 Dorpen.

Je krijgt dan elke week op 
zaterdagmiddag schaatsles 
van onze begeleiders op de 
Jaap Edenbaan in Amster-
dam. De indeling van de 
groepen gebeurt zoveel mo-

gelijk op niveau en leeftijd 
en onder begeleiding van 
twee meesters en/of juffen 
doe je samen met ongeveer 
12 andere kinderen oefenin-
gen, spelletjes en schaats je 
rondjes op de grote baan.

Er worden ook allerlei acti-
viteiten georganiseerd, bij-
voorbeeld de Elfstedentocht 
en Jagermeester. Aan het 
einde van het seizoen kun je 
een proef afleggen, waarna 
je een KNSB-schaatsvaar-
digheidsdiploma ontvangt. 
Ben je 12 jaar of ouder, dan 

kan je schaatsen op het trai-
ningsuur (keuze uit meerde-
re avonden) en als je het leuk 
vindt kan je ook de keuze 
maken om wedstrijden te 
schaatsen. Ben je enthousi-
ast geworden en lijkt het je 
leuk om mee te doen?

Kijk dan op onze site
www.de5dorpen.nl.
Daar vind je onder andere 
informatie over de kosten, 
de exacte lestijd en hoe je je 
kunt aanmelden.
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Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag. 

Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,-
Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3517  www.opslagVL.nl

 

SCHAATSEN LEASEN 
voor een seizoen 
€ 60,-  
 
 
www.bonnemawatersport.nl/schaatsen/leasen  

€ 50,-  
 
 

€ 60,-  
 
 

Bijna jarig? Vraag 
geen kado maar 
een donatie.

Kijk op kadoneren.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Fris en fruitig!

Frambozencake
met stukjes witte chocolade

€ 4,75

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl
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Ouderen anno 2019

 Foto: Corrie Boom

Ad Steenhuisen
“Ja, ik voel me wel gelukkig”, 
vertelt Ad Steenhuisen. “Met 
mijn vrouw Annie, vier kin-
deren, elf kleinkinderen en 
twee achterkleinkinderen 
vormen we een mooie fa-
milie.” Af en toe zijn er een 
‘paar dingetjes’ op lichame-
lijk gebied zoals de 87-jarige 
het achteloos uitdrukt, maar 
verder is hij nog tamelijk vi-
taal. Anno 2019 is er enorm 
veel veranderd ten opzichte 
van de tijd dat hij opgroeide. 
“Maar dat moet je accepte-
ren, soms van je afzetten, 
niet altijd terugkijken”, ver-
volgt de heer Steenhuisen. 
“De mentaliteit zou wel beter 
kunnen, ik vind vooral dat 
mensen vandaag de dag min-
der beleefdheid tonen. Ik heb

een hekel aan lompe om-
gangsvormen.”

Verder probeert Ad Steen-
huisen om te gaan met de 
moderne tijd. “Dat valt niet 
altijd mee. Een computer 
bijvoorbeeld gaat bij mij ge-
paard met veel obstakels. Dat 
heeft ook te maken met het 
feit dat ik nogal bibber.” Het 
echtpaar Steenhuisen woont 
nog geheel zelfstandig en 
kan zich volgens de heer des 
huizes prima redden. Meneer 
rijdt nog auto en springt af 
en toe ook nog op de fiets.

“Ik zal niet klagen over wat 
er allemaal voor senioren 
wordt georganiseerd. Dat is 
ruim voldoende.” Al geeft

Steenhuisen toe dat zijn 
vrouw en hij er niet vaak op 
uit gaan om mee te doen aan 
ouderenactiviteiten. “We zijn 
twee keer geweest, verder 
kwamen we er niet aan toe.” 
Vooruit kijken naar de toe-
komst heeft voor Ad Steen-
huisen weinig zin. “Je moet 
realistisch zijn. Op deze leef-
tijd moet je van dag tot dag 
leven, het kan zo je einde 
zijn.”
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Corrie Boom
“Het gaat nu goed met mij. Ja, 
ik ben gelukkig. Maar ik heb 
wel veel lichamelijke proble-
men gehad, ik was ernstig 
ziek. Daar ben ik bovenop 
gekomen”, opent de 89-jarige 
Corrie Boom. Ze is al 17 jaar 
weduwe van Nelis Boom, 
moeder van vijf kinderen, 
oma van 13 kleinkinderen en 
elf achterkleinkinderen. Me-
vrouw Boom woont zelfstan-
dig in een seniorenwoning, 
maar heeft haar dochter in 
huis. “Zij is mijn mantelzor-
ger, ze helpt me met alles.” 
Eens in de 14 dagen komen 
de kinderen zondags op be-
zoek, dat geeft

Corrie veel vreugde. “Verder 
ga ik er niet vaak op uit. Ik 
vind het wel lekker thuis. Ik 
woon prettig.” Al is mevrouw 
Boom niet tevreden over het 
onderhoud van het groen. “Ik 
woon aan de Kwakel, vroeger 
kon je mooi uitkijken op de 
weilanden. Dan zag je de ooi-
evaars en andere vogels. Nu 
zie ik niets meer. Die strui-
ken zijn uitgegroeid tot een 
bos, veel te dicht.”

Corrie Boom erkent dat ze 
best moeite heeft met het 
huidige tijdsgewricht. “Je 
kunt aan alles merken dat 
jongere mensen alles maar

heel normaal vinden. Ze 
hebben de oorlog niet mee-
gemaakt. Ze voelen niet aan 
dat je hard moet werken 
om iets te bereiken.” Leef-
tijdsdiscriminatie kent me-
vrouw Boom niet, wel voelt 
ze zich vaak geïsoleerd. “Dat 
komt doordat mijn gehoor 
een stuk minder is. Je hoort 
heel veel niet, dan voel je je 
achtergesteld.” Nee, Corrie 
Boom is niet dagelijks bezig 
met het levenseinde. “Ik heb 
alleen angst dat mijn ziekte 
terugkeert.”

 Foto: Ad Steenhuizen

 Foto: Thea Baalman

Thea Baalman
“Ik ben een vrolijk mens. 
Ik probeer iets altijd van de 
positieve kant te zien”, zegt 
Thea Baalman. Alweer vijf 
jaar weduwe van Theo Baal-
man, die menigeen nog kent 
als inzender van artikelen in 
het lokale nieuws. Thea heeft 
een zoon die in de Verenigde 
Staten woont. Ze is groot-
moeder van een kleinkind 
en een achterkleinkind. “Met 
mijn dochter heb ik geen 
contact meer. Ze veracht me 
omdat ik het Mormoonse 
geloof aanhang. Dat vindt 
ze belachelijk”, vervolgt de 
79-jarige. Thea voelt zich 
prima, maar vitaal is ze niet, 
zegt ze. “Ik heb nog maar

43% lucht, ik heb een rollator 
en ik rijd in een scootmobiel, 
dus dan begrijp je het wel.” 
Toch doet ze van alles om in 
conditie te blijven, elke dag 
20 push ups. “Ik voel me ook 
geen moment eenzaam. To-
taal niet. Ik heb goede buren 
en ik kan mezelf heel goed 
vermaken.” Thea besteedt 
ook menig uurtje achter de 
computer. Niet alleen voor 
de spelletjes patience, maar 
ook om te e-mailen met haar 
zoon. Ook haar Maltezer 
hondje vertroetelen is een 
grote hobby van Thea. Het 
zou volgens haar nog fijner 
zijn als de buren wat vaker 
bij elkaar over de vloer

kwamen. “Daar wil ik de 
komende tijd echt werk van 
maken.” Thea zou best meer 
op pad willen gaan, maar 
ze zegt dat ze weinig finan-
ciële middelen heeft. “Zo’n 
uitje met de Kortenhoefse 
ouderen geeft me een lekker 
schoolreisje-gevoel, al is het 
een rib uit mijn lijf.” Over de 
toekomst maakt Thea Baal-
man zich totaal geen zorgen. 
“Dat laat ik aan de Hemelse 
vader over. Als Hij mij roept, 
dan is het mijn tijd.”



Repair Cafés voorkomen 350.000 kilo afval
WIJDEMEREN - Elke dag lezen 
en horen we over klimaat-
maatregels, het milieu en 
duurzaamheid. Zelf dragen 
we daar natuurlijk ook al veel 
aan bij door ons huis te iso-
leren, zonnepanelen op het 
dak te leggen, afval zoveel 
mogelijk te scheiden, korter 
onder de douche te staan, 
de thermostaat een graadje 
lager te zetten en het licht 
uit te doen als we een ka-
mer verlaten. Tweedehands-
kledingwinkels schieten als 
paddenstoelen uit de grond 
en onze overbodige spullen 
gaan naar de kringloopwin-
kel. Sinds enkele jaren is er 
een nieuw fenomeen bijge-
komen: het Repair Café. Een 
plek waar je kapotte appara-
tuur kunt laten maken door 
een groep vrijwilligers.

Door: Anja Lodder

Sociale aspect belangrijk
In onze regio zijn er sinds 
twee jaar Repair Cafés in 
Kortenhoef en Loosdrecht. 
Gaëtan Dirven, een van de 
vrijwilligers van het eerste 
uur, wil graag het belang van 

dit initiatief benadrukken: 
“Mensen komen hier elke 
maand met voornamelijk 
kleine huishoudelijke spul-
len waar iets aan mankeert. 
Lichtschakelaars die het niet 
meer doen, stekkers met 
losse draden, losse knoppen, 
elektronica, stofzuigers en 
opvallend veel koffiezetappa-
raten. Als er een mankement 
veel voorkomt dan geven we 
dat door aan de fabrikanten 
die blij zijn met de feedback.” 
Het Repair Café in Korten-
hoef is verhuisd van het Ach-
terom naar een plekje achter 
de Katholieke Kerk aan de 
Kerklaan (pad oplopen en 
dan zie je de vlag). Er wordt 
gesproken over een meer 
toegankelijke plek aan de 
Parklaan. Naast de reparaties 
is het sociale aspect ook be-
langrijk. Mensen ontmoeten 
elkaar, maken een praatje en 
drinken gezellig een kopje 
koffie of thee. Dirven: “We 
krijgen niet alles aan de praat 
maar laatst konden we een 
jongen met beperking hel-
pen door de knopjes play en 
record te verwisselen van z’n 
cassettespeler. Een favoriet 

liedje werd steeds afgespeeld 
waardoor het knopje stuk 
was. Het geeft veel voldoe-
ning als je iemand blij kunt 
maken. Vrijwilligers, vooral 
met kennis van elektronica, 
zijn van harte welkom!”

Ook in het Repair Café in de 
bibliotheek in Loosdrecht is 
het een gezellige boel. Fleur 
Jansen, vestigingscoördina-
tor bibliotheek, is enthousi-
ast. “In het begin moesten 
mensen ons nog even vinden, 
maar nu werden we in de 
vakantieperiode al gevraagd 
wanneer we weer zouden be-
ginnen. Het is lekker druk. 
We hebben verschillende 
vrijwilligers die alles regelen 
en een gastvrouw die de men-
sen opvangt. Ook is er een 
dame met een naaimachine 
aanwezig voor reparaties.” 
Dat de Repair Cafés bijdragen 
aan duurzaamheid is duide-
lijk: in 2018 werd wereldwijd 
350.000 kilo afval voorko-
men!

Repair Café Kortenhoef: elke 
1e woensdag van de maand 
open van 14.00 - 16.00 uur. Re-

pair Café Loosdrecht: elke 1e 
zaterdag van de maand open 

van 10.00 - 13.30 uur.
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UITNODIGING VOOR 
OEFENAVONDEN  
EN HETERE VUREN!
Brandweer Gooi en Vechtstreek bestrijdt 

branden. Redt mensen in nood. Biedt hulp 

bij incidenten. Waakt zo over de veiligheid in 

de regio. Om dat te kunnen blijven doen, zijn 

nieuwe brandweervrijwilligers nodig. Mensen 

zoals jij. Vrouwen en mannen die paraat staan 

om te helpen. Die dit belangrijke werk willen 

doen naast hun dagelijkse baan. 

Voor belangstellenden organiseren we in 

september en oktober open oefenavonden. 

Je krijgt dan een indruk van het veelzijdige 

en dynamische brandweerwerk. Je ervaart 

de professionaliteit, de teamgeest en de 

bevlogenheid van de brandweervrijwilligers. 

Maar pas op! Wie eenmaal kennismaakt 

met ons werk en de goede sfeer op de 

brandweerposten, raakt besmet met  

het brandweervirus! 

WIL JE JE VRIJBLIJVEND 
ORIËNTEREN OP WERKEN ALS 
BRANDWEERVRIJWILLIGER?  
Meld je dan aan voor een open 

oefenavond bij jou in de buurt via 

www.brandweergooienvechtstreek.nl/

openoefenavond

                    OPEN 
                  OEFEN- 
            AVONDEN 

Blaricum | 01-10
Bussum | 19-09 
Huizen | 04-10 

Laren | 27-09 
Loosdrecht | 24-09 

Muiden | 02-10 
Muiderberg | 18-09 

Naarden | 11-09 
Nederhorst den Berg | 01-10

‘s-Graveland | 15-10
Weesp | 02-10
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Nieuw bij Chilly Hilversum: borstprotheses
HILVERSUM- Chilly is trots 
te mogen aankondigen dat 
zij binnenkort zullen begin-
nen met het aanmeten van 
borstprotheses. Collega 
Linda heeft de Mammacare 
adviseur-opleiding gevolgd, 
zodat zij dames kan helpen 
die na een borstoperatie toe 
zijn aan het dragen van een 
prothese.

Linda: “Ik ben nu 4,5 jaar 
werkzaam bij Lingeriespeci-
aalzaak Chilly. Wij helpen 
vrouwen die op zoek zijn naar 
een leuke bh, een bh die ex-
tra steun geeft of vooral heel 
comfortabel zit. Voor de ene 
dame is lingerie kopen een 
feestje en voor de ander pure 
noodzaak. Bij beide groepen 
vrouwen heb ik als doel dat 
ze blij en tevreden weggaan 
en zich goed voelen. Wij ver-
kochten al een tijdje lingerie 
en badmode die geschikt is 
voor een borstprothese. De 
dames die hiervoor binnen-
komen, hebben vaak al heel 
wat meegemaakt. De verha-
len die ze dan delen zijn vaak 
ontroerend, verdrietig, maar 

ook heel mooi. Ik besefte dat 
ik graag meer wilde doen 
voor deze groep vrouwen.”

De opleiding voor Mamma-
care-adviseur was hiervoor 
de uitgelezen kans. Met ge-
ringe kennis van prothese 
bh’s begon ze aan deze oplei-
ding. Haar doel was om alles 
te leren op het gebied van 
borstprotheses, zodat ze deze 
groep dames kon helpen om 
de symmetrie in hun lichaam 
terug te brengen en daarbij 
ook bijdragen in herstel van 
hun zelfvertrouwen.

Mammacare- adviseur zijn, 
betekent meer dan alleen 
maar het praktische gedeel-
te. Uiteraard is het terugbren-
gen van de symmetrie heel 
belangrijk voor een juiste 
lichaamshouding. Maar het 
luisteren en vooral het zwij-
gen op de juiste momenten 
is van zoveel waarde. Linda 
hoopt dat zij kan bijdragen 
aan het ‘weer goed kunnen 
voelen’ na een borstamputa-
tie/reconstructie. “Zo kan een 
vrouw zich weer echt vrouw 

voelen en haar nieuwe zijn 
accepteren.”

Naar verwachting gaat Chilly 
Hilversum rond half oktober 

van start met het aanmeten 
van de borstprotheses. Zij 
houden u op de hoogte!

Chilly Hilversum, Gijsbrecht 
van Amstelstraat 186,
Hilversum.
www.chillyhilversum.nl

   

Huisshow Historische Schuur
LOOSDRECHT- Op zondag 22 
september nodigen Rilana 
en Geert Venneman van Lin-
nerie Annelies u uit voor een 
Huisshow in hun Historische 
Schuur aan de Nieuw-Loos-
drechtsedijk 106 in Loos-
drecht. “Het wordt een fees-
telijk welkom tussen 12 en 17 
uur”, vertelt Rilana.

Het ondernemende echtpaar 
dat een goedlopend bedrijf in 
bedden en aanverwante arti-
kelen runt aan de Rading 46A 
had behoefte aan uitbreiding. 
Ze kochten een oude schuur 
schuin tegenover bouwbe-
drijf Aalberts die totaal werd 

gerenoveerd. Maar de oude 
stijl bleef gehandhaafd, met 
karakteristieke houten bal-
ken, fraaie boerenramen en 
een massieve openingspoort. 
Het interieur kreeg een soli-
de vloer, wanden werden ge-
sausd in strak wit en zwart, 
plus nog wat extra voorzie-
ningen als keuken, toilet 
en entree. “Klassiek in een 
nieuw jasje”, zegt Geert.

Rilana wijst erop dat ze deze 
Historische Schuur zien als 
een aanvulling op Linnerie 
Annelies. Met dien verstan-
de dat je alleen op afspraak 
bedden, matrassen, dekbed-

overtrekken en ander bed-
dengoed op deze plek kunt 
bekijken. Geert noemt dat: 
‘Prive en exclusief’. Hij gaat 
daar ver in, ook ‘s avonds 
kun je hem bereiken voor 
een rondgang langs de slaap-
hoeken. Sfeervol neergezet in 
deze schuur. Het exclusieve 
komt ook naar voren in het 
assortiment. Hier tref je al-
leen Avek-bedden aan in een 
luxere uitvoering. Met hoofd-

borden die kunnen oplopen 
tot 2 meter hoogte. Avek, een 
topmerk van Friese komaf 
vanaf 1927. Daarnaast bed-
dengoed van Dommelin, ook 
al luxe materiaal, kan ook op 
maat. Zo heb je ook ‘gedes-
sineerde hoeslakens’ die een 
match vormen met het dek-
bed.

Huisshow
Geert en Rilana willen het 

publiek graag kennis laten 
maken met al dit moois op 
deze plek. Kom a.s. zondag 
kijken tussen 12 en 17 uur. 
Dwaal in deze grote ruimte 
van 165 m2 langs de bedsets 
ruim gepositioneerd. Naast 
de Historische Schuur is vol-
doende parkeergelegenheid.

Linnerie Annelies
035- 582 36 68
info@linnerieannelies.nl



Woensdag 18 september 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

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        

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

GARAGEVERKOOP 
2e hands spullen, brocant

speelgoed, huisraad
(kinder) kleding, 

Zaterdag 21 september
09.30 uur tot 16.30 uur

Emmaweg 60 Kortenhoef

Te huur garagebox - 
Hilversum gelegen aan 

de Kolhornse heide nabij 
uitvalswegen (N201/ A27)

Contact: 06-53116456

VERLOREN Een, voor mij 
emotionele grote waarden,

GOUDEN ARMBAND.
Gevonden ? bel 0622803965

eroen
Boeren
Hazelnoot

Chocolade Pinda Jeroen’s
Spelt

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 19 september t/m zaterdag 5 oktober.

6 stuks

6 stuks 6 stuks

5 stuks

KoekenweerKoekenweer
Het is weerHet is weer

6 stuks
Spelt
5 stuks

50%
KORTING

2e pakje

combineren
mogelijk!

50%
KORTING

2e pakje

combineren
mogelijk!

50%
KORTING

2e pakje

combineren
mogelijk!

50%
KORTING

2e pakje

combineren
mogelijk!

GA NAAR  
RENTEGENKANKER.NL

WAAR REN
JIJ MEE?
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‘s-Graveland zegeviert in 
doelpuntrijke bekerwedstrijd
‘S-GRAVELAND - Net als de 
voorgaande twee bekerwed-
strijden was ook de uitwed-
strijd bij Amsvorde doelpun-
trijk. Het bleef met 6-7 aan 
de goede kant van de score 
met doelpuntenmakers Ro-
bin Boeijink, Tim Brug (2x), 
Ramon Bouwman (2x), Alex 
Poort en Daan Stricker. Vol-
gende week start de com-
petitie met een uitwedstrijd 
tegen Abcoude.

Bij de seniorenteams moest 
het 2e ook in de tweede be-
kerwedstrijd een late gelijk-
maker incasseren. Door de 
1-1 tegen Roda’46- 2 is het 
uitgeschakeld voor de be-
ker. Het 3e leed net als in de 
eerste bekerwedstrijd een 
kleine nederlaag (2-1 tegen 

Zwaluwen Utrecht -7). Het 4e 
ging thuis hard onderuit te-
gen PVCV- 8.

Bij de jeugd onder 15 vielen 
helaas geen overwinningen 
te noteren. JO15-1 ging hard 
onderuit (12-0) bij Kampong 
JO15-1. JO15-2 deed het beter 
tegen Victoria JO15-6, maar 
verloor wel met 1-3. MO15-
1 was vrij, maar de meiden 
lijken zich wel geplaatst te 
hebben voor de volgende be-
kerronde.

De 0-6 overwinning van ZA2 
op VVZ ‘49-6 was mooi, maar 
niet voldoende om de volgen-
de bekerronde te bereiken. 
VR2 weet dit seizoen nog 
niet wat verliezen of winnen 
is, want ook de derde beker-

wedstrijd eindigde gelijk. 
VR1 komt midweeks in actie 
tegen BFC VR1. Door het te-
rugtrekken van Altius VR1 
kwam VR1 het weekend niet 
in actie.

Aanstaande vrijdag wordt de 
eerste ronde gespeeld van de 
VR30+ competitie gespeeld. 
Ook 30+ en vrouw en willen 
voetballen? Meld je aan via 
info@svsgraveland.nl Grote 
Clubactie van start gegaan. 
Afgelopen zaterdag hebben 
de jeugdleden allemaal een 
verkoopboekje gekregen om 
loten voor de jaarlijkse actie 
te verkopen. U stelt ze toch 
niet teleur als ze bij u aan de 
deur komen?

   

Nederhorst verliest van Roda ‘46
NEDERHORST DEN BERG - De 
Bergers verloren niet alleen 
de wedstrijd, maar ook twee 
spelers die vroegtijdig naar 
de kleedkamer werden ge-
stuurd. De rode kaart tegen 
Pepijn Schols kon gegeven 
worden na zijn forse tackle 
en ook de tweede gele op 
slag van rust op Steven Stij-
vers vanwege commentaar 
kon. Alleen zijn eerste geel 
was natuurlijk een lacher-
tje van de zwak acterende 
scheidsrechter. Tegenstan-
der Roda’46 pakte voor rust 
een 0-1 voorsprong na slor-
dig balverlies. Eerder had-
den de roodgelen al op voor-
sprong moeten komen via 
kansen van Rijk Bruins.

De tweede helft waarin Ne-

derhorst met 9 man moest 
acteren kon schriftelijk wor-
den afgedaan. VVN liep te-
gen 3 treffers op hetgeen de 
0-4 nederlaag en uitschake-
ling betekende.

Senioren
Nederhorst- 2 won ook zijn 
derde bekerwedstrijd en mag 
door in het bekertoernooi. 
In Utrecht won de ploeg met 
1-5 van Faja Lobi. Het vierde 
kwam tot twee keer toe op 
voorsprong, maar verloor uit-
eindelijk met 5-4 van PVCV.

Jeugd door in het bekervoet-
bal
De JO17-1 en JO15-1 hebben 
het uitstekend gedaan in de 
poulefase van het bekertoer-
nooi. Beide werden ongesla-

gen winnaar en gaan dus 
door.

Vrouwen en meiden
De vrouwen 18+ speelden 
hun eerste wedstrijd. Thuis 
verloren de dames met 0-3 
van NITA. De MO19-1 en 
MO15-1 wisten beide hun be-
kerwedstrijd niet te winnen 
en zijn nu uitgeschakeld.

Start competitie
Aankomend weekend begint 
voor alle teams de competitie 
van het seizoen. Nederhorst-1 
mag gelijk naar een van de 
titelkandidaten: Zwaluwen 
Utrecht. Op zaterdag veel 
jeugdwedstrijden thuis en op 
zondag spelen het derde en 
vierde een thuiswedstrijd.

   

ASV krijgt harde mentale 
voetballes
ANKEVEEN - Op een zonover-
goten sportpark Stadspark 
te Huizen viel de beslissing 
in de bekerpoule: AH ‘78 vs. 
ASV ‘65. Een punt volstond 
om de Ankeveners een ronde 
verder te brengen.

Na 5 minuten spelen kwam 
AH ‘78 gelukkig op een 1-0 
voorsprong. Iedereen keek 
elkaar aan, spelers, staf maar 
ook het publiek, dit was toch 
een meter of 3 buitenspel? 
Niet veel later kon AH de 
wedstrijd al beslissen, geluk-
kig ging het schot op de paal. 

ASV herpakte zich en beet 
van zich af, dit resulteerde 
in geduldig positiespel, maar 
vooral in het niet onder hoe-
ven doen tegen deze der-
deklasser. ASV creëerde twee 
à drie mogelijkheden, helaas 
zonder resultaat en met een 
gelijkwaardig spelbeeld werd 
de ruststand met 1-0 bereikt 
door de gastheren.

Trainer Van Laar benadrukte 
in de rust vooral geduldig te 
blijven, verzorgd positiespel 
te blijven spelen, de passing 
te verbeteren en de eerste 

20 minuten door te komen, 
waarna men vol op de aanval 
zou gaan spelen. In eerste in-
stantie leek de tactiek te wer-
ken, maar binnen 20 minu-
ten liepen de Huizers uit naar 
een simpele 4-0 voorsprong. 
De wedstrijd was gespeeld, 
ASV liet het lopen en liet zich 
gemakkelijk naar een pijn-
lijke nederlaag leiden, 9-0. 
De focus kan volledig op de 
competitie gericht worden, 
er zal hard getraind moeten 
worden om fris en fruitig aan 
de start van de competitie te 
verschijnen.

Nieuwe tennishal TV 
Nederhorst den Berg

NEDERHORST DEN BERG - 
Het nieuwe tenniscomplex 
van TV Nederhorst kan u niet 
ontgaan zijn als u het dorp 
inrijdt. Langs de Randweg 
staat het nieuwe tenniscom-
plex dat op 25 mei feestelijk 
geopend is. Het nieuwe com-
plex beschikt over vijf bui-
tenbanen met gravel plus, 
twee indoorbanen met een 
speciale plexipave onder-
grond.

De mooie zomerdagen en 
-avonden lopen op z’n eind 
en dat betekent dat we van 
buitentennis nu weer meer 
binnen gaan tennissen. De 
indoortennisbanen stijgen in 
populariteit, zeker doordat er 
niet bij alle tennisverenigin-
gen in de omliggende dorpen 
een binnenbaan faciliteit is.

Uurtje tennissen?
Hebt u interesse in een uur-
tje tennis met uw partner, 
kinderen, vrienden of col-
lega’s? Doordeweeks op de 
dag, in de avond of het week-
end spelen? Of wilt u liever 
meer zekerheid voor de rest 
van het seizoen? De indoor-
tennisbanen kunnen zowel 
voor een los uur of met een 
seizoencontract gereserveerd 
worden. Zet snel uw speel-

moment vast, zodat u gega-
randeerd bent van de baan, 
op het tijdstip waarop u het 
liefste speelt. De seizoen con-
tracten lopen van 1 oktober 
2019 tot 31 maart 2020.

Unieke binnenbanen
Het gehele complex is mo-
dern van opzet en beschikt 
over twee binnenbanen 
met een perfecte vloer. De 
nieuwe indoorbanen hebben 
een hardcourt ondergrond, 
met de speeleigenschappen 
vergelijkbaar met gravel. De 
binnenbanen hebben een 
verende ondergrond om een 
optimaal speelcomfort te be-
reiken voor zowel de jonge 
als oudere tennisser. Het ten-
niscomplex is voor iedereen 
goed bereikbaar, gelegen aan 
de Platanenlaan in de Wijk 
Overmeer-Zuid, met voldoen-
de gratis parkeergelegenheid 
rondom het complex. Nieuws-
gierig geworden naar de mo-
gelijkheden voor het huren 
van de indoor tennisbanen? 
Bekijk de beschikbaarheid 
en tarieven op www.indoor-
tennisnederhorst.nl en maak 
gemakkelijk online een re-
servering. We hopen u bin-
nenkort in onze hal op een 
van de twee indoorbanen te 
mogen verwelkomen.
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ASV Petanque ‘91 septembertoernooi
ANKEVEEN- Zaterdag 14 sep-
tember werd het 6e toernooi 
gespeeld meetellend voor 
het open Ankeveense Kampi-
oenschap. Het was weer een 
uitgelezen dag om er een 
mooi toernooi van te maken 
op het Piet Kosterplein.

De favorieten lieten het op 
dit toernooi afweten, twee 
afmeldingen en de overige 
vier/vijf hadden een offday. 
Dus kwamen er aan het eind 
een drietal min of meer ver-
rassende winnaars te voor-
 

schijn. Maar voor het zover 
was, moest er toch eerst nog 
gebould worden. Na de eerste 
partij bleef alles nog redelijk 
bij elkaar qua uitslagen. Na 
de tweede partij werd het al 
zichtbaar dat de grote jon-
gens het moeilijk kregen.

Na twee ronden bleven er 
nog vier over met twee winst-
partijen, dus de derde partij 
werd nog een spannende 
aangelegenheid. De winnaar, 
die aan het toernooi voor de 
tweede keer deelnam, was

Brat Lativi uit Blaricum. Met 
drie gewonnen partijen en 
een mooi plussaldo van 24. 
Cor Stalenhoef werd tweede 
met drie gewonnen partijen 
en een plus van 22. Ton van 
Dijk met eveneens drie ge-
wonnen en een plus van 15 
eiste de derde plaats op. De 
laatste plaats was voor Jurri-
aan van Schaik, die werkelijk 
een hele slechte dag had. Hij 
won geen partij en sloot de 
dag af met ongekende min 
van 29. Volgend toernooi: za-
terdag 19 oktober.
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Amicitia verkoopt 
instrumenten tijdens KECK
KORTENHOEF - Op zater-
dag 28 september start de 
kunst- en cultuurweek Wij-
demeren met het Jeugdmu-
ziekfestival KECK.

Op dit festival kunnen alle 
jongeren uit Wijdemeren 
hun talenten showen tijdens 
een open podium in muziek-
gebouw ‘t Akkoord. Denk 
daarbij aan zang, dans, to-
neelspel of het maken van 
muziek. Speciaal voor dit 
jonge talent en voor poten-

tiële muzikanten in spe 
organiseert muziekvereni-
ging Amicitia een verkoop 
van oude en ongebruikte 
(kinder)instrumenten. Voor 
kleine prijsjes (tussen de € 
5,- en € 25,-) kan jong en oud 
een bod doen op keyboards, 
gitaren, trommels, violen en 
enkele blaasinstrumenten. 
Kom de 28e dus langs bij ‘t 
Jeugdmuziekfestival KECK 
in ‘t Akkoord (Kwakel 41). 
De verkoop is tussen 11.00 
en 16.00 uur.
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Lazy zomers Wijdegatconcert
KORTENHOEF - Op 14 sep-
tember genoten zo’n drie-
honderd bezoekers van het 
Wijdegatconcert. De formule 
is eenvoudig, maar daardoor 
des te krachtiger: het prach-
tige natuurgebied van de 
Kortenhoefse Plassen, mooie 
muziek om naar te luisteren 
en een zonnige zaterdag.

Door: Saskia Luijer

Tegen vijven verzamelen 
de eerste bootjes zich op 
het Wijde Gat. Roeiboten, 
pramen, kano’s en suppen, 
want alleen op eigen kracht 
mag je hier varen. Met een 
gemotoriseerd sleepje van 
de organisatie haken later 
ook de sloepen en zeilboten 
aan. Zachtjes dobberend op 
het water kijkt men rond, 
op zoek naar bekenden. Een 
groet en een zwaai, wat kre-
ten over en weer. En naast 
woorden worden ook hapjes 
en drankjes uitgewisseld. 
Nootjes, chips, kaas en wijn 
gaan van boot tot boot, in 
afwachting van de start van 
het concert. Lekker ontspan-
nen in de late middagzon die 
glinstert op het water. Zit-
tend, liggend, met de benen 
over boord. Jong en oud ge-
niet van het dorpse karakter 
van dit unieke evenement.

Lustrumconcert
“Als de rook om je hoofd is 
verdwenen” opent presen-
tator Menno van den Brand. 
Daarmee doelt hij op het NK 

Palingroken van een week 
eerder. Nu alweer iets moois 
in Kortenhoef! Een lustrum 
voor het Wijdegatconcert, 
dat weliswaar negen keer 
georganiseerd is, maar i.v.m. 
het weer niet altijd door kon 
gaan. Dit keer staan er jonge 
artiesten op het podium; op 
Isabella, de fraaie Friese Tjalk 
van familie Yntema. Met ‘Fee-
ling Good’ van Michael Bublé 
starten zangeres Roos Klaa-
sen & de Van ter Meij selec-
tie direct in de juiste sfeer. 
Rustige, intieme muziek in 
een lichte jazzy stijl. Na deze 
ballad volgt meer easy liste-
ning muziek, variërend van 
Oleta Adams, Aretha Fran-
klin, Stevie Wonder tot Joe 
Cocker. De groep straalt veel 
plezier uit en speelt mooi in 
balans. Sterk pianospel van 
Henk van ter Meij op toetsen, 
een strak ritme van Martijn 
Peerdeman op drums, een 
lekkere stevige beat van Mar-
re de Graaf op basgitaar en 

de warme klanken van Gijs 
van Alderwegen op saxofoon. 
Een goed stel muzikanten 
die Roos Klaassen ruimte ge-
ven om te soleren. Haar stem 
klinkt zuiver, vol en helder 
over de plas.

Meer volume
Na de pauze, met een heerlijk 
Italiaans tomatensoepje en 
pittige wraps van chef-kok 
Rogier Sluijter, komen de ar-
tiesten pas echt tot hun recht 
als de volumeknop wat hoger 
gaat. De dynamiek komt be-
ter naar voren en het krachti-
ge stemgeluid van Roos krijgt 
meer kans. Vooral bij uptem-
po nummers ontstaat meer 
contact met het publiek, dat 
eerst aarzelend maar steeds 
enthousiaster reageert. Jam-
mer dat deze energie be-
waard is tot de slotnummers. 
Er had meer ingezeten! Dat 
houden we dus te goed. Tot 
volgend jaar, op de 2e zater-
dag van september.

   

Actieve Open dag bij de 
Scouting
KORTENHOEF - Afgelopen 
zaterdag 14 september heeft 
Scouting Klaas Toxopeus een 
open dag gehad. Geïnteres-
seerden uit de Wijdemeren 
konden kijken en meedoen 
om te ervaren wat het spel 
van Scouting nu eigenlijk is. 
Bij elke speltak waren meer-
dere kinderen aangehaakt; 
in totaal waren er ruim 10 
‘gasten’.

De jongste groep - de bevers 
- speelden trefbal op een bij-
zondere manier; ze bouwden 
muurtjes van tafels en stoe-
len om achter te schuilen. 
De welpen hadden als thema 
vuur - op de vuurtafel heb-
ben ze met een lucifer bouw-
werk laten ontbranden en 
met vuurstaafjes geleerd om 
een vuur te stoken zonder ge-
bruik van lucifers. Ook was 

er een touwtrek wedstrijd 
tussen de welpen en de staf; 
die is onbeslist geëindigd 
doordat het touw brak en ie-
dereen over de grond rolde.
Er was weinig wind dus zei-
len was niet mogelijk voor 
de zeeverkenners; in plaats 
daarvan is er geroeid en ge-
wrikt op de mooie Korten-
hoefse plassen.

De wilde vaart was speciaal 
voor de open dag vroeg aan-
wezig en heeft gewerkt aan 
een soort katapult of Trebu-
jet; een slinger constructie 
om een bal mee weg te schie-
ten.

En als je na al deze activitei-
ten zin had in wat lekkers 
dan kon je zelf een pannen-
koeken bakken op een hout-
vuur.

Het was al met al een gezel-
lige dag; we rekenen erop 
dat we door de open dag een 
aantal nieuwe leden hebben 
gevonden!

Mocht je interesse gewekt 
zijn in Scouting ? Stuur je 
vraag aan info@klaastoxo-
peus.nl

ART CrossFit, de 
nieuwe sportplek 
voor iedereen

Foto (v.l.n.r.):
Maxim, Stefano en Jari

KORTENHOEF - Op zaterdag 
21 september opent ART 
CrossFit officieel, maar het 
driemanschap dat All Round 
Training (A.R.T.) geeft in een 
geheel gerenoveerde hal aan 
de Koninginneweg 63A is al 
drie maanden lekker bezig 
in Kortenhoef. A.s. zaterdag 
bent u welkom vanaf 16.00 
uur, met een gezellige bar-
becue.

Maxim Boek, Jari de Zoete 
en Stefano Samuel kennen 
elkaar van een andere sport-
school. Ze hebben diverse 
achtergronden, maar delen 
hun passie voor bewegen. 
“Crossfit is geen fitness-bo-
dybuilding”, opent Maxim 
“het is een manier van be-
wegen die diverse vormen 
combineert. Geen apparaten, 
maar vooral werken vanuit je 
lichaam en/of met objecten.” 
“Het is functioneel, gericht 
op bewegen in het dagelijks 
leven, gevarieerd en met hoge 
intensiteit”, vult Jari aan.

Lege box
De hoge bedrijfshal naast het 
autobedrijf en benzinepomp 
stond al jaren leeg. Na enig 
wikken en wegen besloten 
de vrienden om de knoop 
door te hakken. Ze begonnen 
voor zichzelf, de vrijheid van 
het ondernemen op je eigen 
manier borrelde op. De lege 
hal moest wel stevig worden 
verbouwd. Vanaf april zijn 
de mannen druk in de weer 
geweest. Onder leiding van 
Stefano, die vaardige han-
den heeft, werden toiletten, 
douches, een bar met keuken 
aangelegd. Zelfs riolering en 

licht ontbraken en ook was er 
geen trap naar de bovenver-
dieping. Het geheel heeft een 
ruime uitstraling, met veel 
licht en strakke kleuren. Tot 
nu toe draait de club al op vol-
le toeren met zes groepen per 
dag, ‘s avonds en ‘s middags.

All Round
Bij ART CrossFit gaat het echt 
om all round training. Alle 
spiergroepen passeren de re-
vue op een uiterst effectieve 
wijze. “Bij ons kun je echt 
lekker werken aan je fitheid”, 
weet Stefano zeker. De trai-
ners geven lessen van één 
uur, in kleine groepen van 5 
à 6 personen. Je traint op je 
eigen niveau, voor elke leef-
tijd. Jari, Maxim en Stefano 
maken elke dag een ander 
programma. Daarnaast kun 
je er ook terecht voor perso-
nal training en voedingscoa-
ching. Op woensdagmiddag 
zijn er twee groepen speciaal 
voor kinderen. Een kidsles 
van 15.30-16.15 uur (6-8 jr.) en 
een voor de oudere kinderen: 
16.30-17.30 uur.

Sfeer
ART CrossFit vindt sfeer en 
gezelligheid ook erg belang-
rijk. Daarom kun je tussen 
de lessen lekker relaxen aan 
een grote tafel, met een bak-
kie koffie. “We willen verder 
gaan. We willen ook een com-
munity bouwen hier in Kor-
tenhoef en ‘s-Graveland”, sluit 
Maxim af. Je kunt kiezen uit 
3 abonnementen: onbeperkt, 
1x per week of een 10-ritten-
kaart. Dat valt allemaal te 
bezien op: www.artcrossfit.
nl. ART CrossFit open: ma-vr; 
7-11 uur; 17.30- 21.30; za-zo: 
07.45- 11.15 uur.
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Jazz op z’n best in Loosdrecht

Foto: Ack van Rooijen en
Paul Heller

LOOSDRECHT - Het twee-
daagse Loosdrecht Jazz 
Festival was tijdens de 6e 
editie een succes met 500 
muziekliefhebbers op vrij-
dag en bijna 1300 op zater-
dag. Muzikaal was er veel te 
genieten.

Door: Herman Stuijver

De botenloodsen van Jacht-
haven Het Anker aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk wa-
ren weer getransformeerd 
tot twee sfeervolle muziek-
hallen, met ruime podia en 
vooral licht- en geluidsinstal-
laties van hoge kwaliteit. 
Neem daarnaast de gevari-
eerde drank- en voedselkra-
men, plus een brede inzet 
van tientallen SLOEP- vrij-
willigers, dan kun je spre-
ken van een topevenement.

Classic
Op de Classic Night passeer-
den bekende artiesten de 
revue. In strakke kostuums 
pakten de vier blazers, pi-
anist, bassist en drummer 
van de Round Midnight Or-
chestra direct de aandacht 
van het publiek. De zangers 
Jeffrey Spalburg en Thom 
Hoorweg speelden met het 
programma Crooners Night 
Club de tegenstelling ‘ouwe 

rot’ versus ‘nieuw talent’ ge-
routineerd uit met bekende 
hits van James Moody en 
Frank Sinatra en een mix van 
soft en hot jazz, blues. Voor 
Thom Hoorweg lijkt met z’n 
fresh voice een mooie toe-
komst in het verschiet.

Luisteren
Voor trompettist Ack van 
Rooijen is de bewondering 
groot. “Je moet leren luiste-
ren” is een quote van deze 89- 
jarige (!) Hagenees die relaxt 
op een kruk een geweldig 
optreden verzorgde. En in-
derdaad als je goed luistert, 
lopen de rillingen over je rug 
als deze musicus z’n koperen 
instrument aan zijn lippen 
zet. Hemelse klanken, daar-
bij ondersteund door top-mu-
sici als saxofonist Paul Heller 
en Juraj Stanik op piano.

Swing
Zodra de band rond Jules 
Deelder & Boris van der Lek 
begint te spelen, is stilstaan 
onmogelijk. Dat was swin-
gen op en top. Jong en oud 
doen in de Koepelzaal pogin-
gen om mee te dansen. Hier-

voor is jazz bedoeld, zou je 
denken. Lekkere stevige mu-
ziek met hartverscheurende 
soli van saxofoonspeler Boris 
van der Lek en gitarist Cok 
van Vuuren. Vooral de laat-
ste was een openbaring als 
een mix van Eric Clapton en 
Albert Lee. De iele Deelder 
trommelde mee, maar on-
derscheidde zich door fraaie 
ballades als ‘How cool is the 
rainbow, the sex, the cocain’.

Wouter Hamel
De climax op vrijdagavond 
was de Dutch Swing College 
Band, een iconische naam 
vanaf 5 mei 1945. Hét visite-
kaartje van de Nederlandse 
jazz heeft met zanger Wou-
ter Hamel een kruisbestui-
ving die de band alleen maar 
goed kan doen. Want deze 
zanger past voor 100% bij dit 
blaasorkest. Bovendien heeft 
Hamel een energieke uitstra-
ling die je niet loslaat. Een 
zanger met een internatio-
nale faam met een perfecte 
timing en jazzy stemgeluid. 
Een top performance.

   

Monumentale plekken van plezier
Wijdemeren - Open mo-
numentendag 2019 was in 
Wijdemeren niet zozeer een 
wandel- of fietstocht langs 
allerlei monumenten die je 
kon bezoeken maar meer 
een kijkje in het verleden. 
Het landelijke thema “Plek-
ken van plezier” was in onze 
gemeente vooral met histo-
risch beeldmateriaal inge-
vuld.

Door: Niels van der Horst

Het weekend was natuurlijk 
niet monumentenloos: je 
kon bijvoorbeeld de buiten-
plaats Trompenburgh van 
luitenant-admiraal Cornelis 
Tromp bezoeken. Daar was 
een interessante digitale gra-
tis rondleiding verzorgd over 
dit zeevarende heethoofd die 
uit wrok over onder andere 
zijn ontslag nauw betrokken 
was bij de moorden op de ge-
broeders de Witt. Kasteel Sy-
pesteyn in Nieuw-Loosdrecht 
was ook geopend en kon te-
gen gereduceerd tarief wor-
den bezocht.

Fototentoonstellingen
Zowel in Ankeveen, Kor-
tenhoef, ‘s-Graveland als in 
Loosdrecht hadden onder 
andere de Historische Kring 

“In de Gloriosa” en Natuur-
monumenten fototentoon-
stellingen verzorgd. Fysieke 
fotowanden die veelal buiten 
waren geplaatst over aller-
lei plekken van vertier uit 
het verleden: van cafés tot 
en met jachthavens en van 
muziek- en sportverenigin-
gen tot en met het Bevrij-
dingsfeest. In Loosdrecht 
was met hetzelfde idee ook 
een diavoorstelling gemaakt 
met veel beelden van bijvoor-
beeld nog steeds bestaande 
jachthavens. De tand des 
tijds is van grote invloed en 
het blijft fascinerend om te 
zien hoeveel er kan veran-
deren in enkele decennia of 
zelfs een eeuw. Maar de rode 
draad “plezier” overleeft die 
tand wel degelijk en vele van 
de activiteiten ook: water-
pret, muziek en sport heb-
ben allerminst ingeboet aan 
populariteit.

Siertuin
Een opvallende aankondi-
ging in het dagprogramma 
was die over de siertuin van 
de buitenplaats Gooilust in 
‘’s-Graveland. Hierin werd 
een bijzondere fototentoon-
stelling vermeld met “na-
tuurlijk ook foto’s van de 
exotische dieren die op Gooi-

lust hebben gelopen.” Voor 
menig ‘local’ wellicht een 
weet, maar voor vele bezoe-
kers van buiten of nieuwere 
inwoners van Wijdemeren 
een bijzonderheid. Als je de 
siertuin van Gooilust bin-
nenwandelt, kom je op een 
prachtig begroeide plek van 
kalmte en rust. Maar wat 
blijkt? Een eeuw geleden 
liepen hier allerlei exoti-
sche dieren zoals kraanvo-
gels, ibissen en bijvoorbeeld 

witstaartgnoes. Frans Ernst 
Blaauw was een wereldreizi-
ger die zo’n honderd jaar ge-
leden Gooilust bewoonde. In 
zijn jonge jaren had hij een 
periode in Artis gewerkt. 
Blaauw vond de beperkte 
ruimte die de dieren daar 
hadden maar niks en besloot 
later in zijn leven zelf een 
dierentuin te starten rond 
zijn toenmalige residentie 
Westerveld. Toen hij later 
Louise Digna Catharina Six 

trouwde en haar Gooilust 
betrok, is Blaauw onder veel 
publieke belangstelling met 
zijn exotische dieren in co-
lonne naar de nieuwe huis-
vesting getrokken. Destijds 
voor de mensen zal deze hap-
pening een route van plezier 
hebben opgeleverd. In de ja-
ren erna werd Gooilust een 
plezierige plek voor mens 
en dier en weliswaar zonder 
exotische dieren is het dat 
vandaag de dag nog.
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Van Vuure

De Drie Dorpen

Jumbo van de Bunt

Manege
dressuurstal 

Hallinckvel 

Jachthaven Kortenhoef

Intratuin

Bonnema Watersport

Boerderij
het Veldhoen

Dunnebier Print

Jachthaven ‘t Anker

van Ettekoven Rietdekkers


