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Unanieme 
voordracht
Crys Larson nieuwe   
burgemeester
Door: Anja Lodder
 
WIJDEMEREN  
In een buitengewone 
raadsvergadering afgelo-
pen donderdagavond heeft 
de gemeenteraad uit 25 
kandidaten die solliciteer-
den naar de functie van 
burgemeester Wijdemeren, 
unaniem voor Crys Larson 
gekozen en haar als vaste 
burgemeester voorgedra-
gen aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.
 
Veel bestuurlijke ervaring
Crys Larson (52) heeft als 
bestuurder al vele meters 
gemaakt. Na een wethouder-
schap bij de gemeente Ou-
der-Amstel van 2010-2014 

vervult zij vanuit haar eigen 
management- en consultancy 
bureau diverse leidinggeven-
de, ambtelijke functies bij ver-
schillende gemeentes, zoals 
onlangs nog in Soest. Momen-
teel is mevrouw Larson staten-
lid voor de VVD van de Provin-
cie Noord-Holland. Zij woont 
in Ouderkerk aan de Amstel, 
is getrouwd en heeft twee vol-
wassen dochters. Na het VWO 
aan het Montessori Lyceum in 
Amsterdam studeerde zij reli-
giestudies en Midden-Oosten 
studies aan de Universiteit van 
Amsterdam waar zij ook haar 
doctoraal behaalde. Als ne-
venfunctie is zij voorzitter van 
de ondernemersvereniging 
Ouder-Amstel en daarnaast lid 
van de Raad van Toezicht van 
WIJdezorg.

Scherp functieprofiel
Als we nog eens terug kijken 
naar het door de gemeen-
te opgestelde profiel voor de 
burgemeestersfunctie zien we 
vooral het woord verbinding di-

verse malen vallen. Gert Zagt, 
voorzitter van de vertrouwens-
commissie benadrukt dan ook 
dat bij de beoordeling veel 
waarde door de gemeente-
raadsleden werd gehecht aan 
kwaliteiten van de mogelijke 
kandidaten zoals betrokken, 
besluitvaardig, beschikkend 
over een groot netwerk, com-
municatief vaardig, analytisch 
denkvermogen en vooral ook 
bestuurlijk sensitief. Dit zijn 
belangrijke eigenschappen 
die nodig zijn om in een platte 
organisatie met een open be-
stuurscultuur die Wijdemeren 
kenmerkt constructief te kun-
nen functioneren. De raadsle-
den menen in mevrouw Lars-
on de juiste persoon gevonden 
te hebben die aan al deze ei-
sen tegemoet komt. Gert Zagt 
ziet “Mevrouw Larson een ver-
bindende rol invullen voor de 
regio met de zes dorpskernen 

en de 24.000 inwoners.”
In een reactie laat mevrouw 
Larson weten: “Ik ben blij en 
bijzonder vereerd met de voor-
dracht en zie er naar uit om 
snel kennis te maken met de 
dorpen van Wijdemeren en 
haar bewoners.”
 
VERBINDENDE ROL 
VOOR DE DORPEN
 
Beëdiging 19 november
Na de verwachte onderteke-
ning van het Koninklijk Besluit 
door de minister is de benoe-
ming definitief en zal Crys Lar-
son op dinsdag 19 november 
om 19.30 uur in de raadzaal 
van Wijdemeren worden be-
edigd en hiermee het stokje 
overnemen van Freek Ossel 
die sinds 2017 als waarne-
mend burgemeester in Wijde-
meren werkzaam is.

 Foto: Gert Zagt en de nieuwe burgemeester.
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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. 

Huisartspraktijk Overmeer
De praktijk is gesloten van maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019

WAARNEMING, alleen voor SPOEDGEVALLEN:
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen

Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203

Denkt u eraan herhalingsrecepten tijdig te bestellen! Alleen in geval van nood kunt u de 
verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends  afgeven bij de assistente van 

de huisartsenpraktijk Bouwman en Stuldreher

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Nu voor bodem prijzen

Alles moet weg!!

Glaswerk
Serviezen
Brocante

Laatste 2 weken | Prive verzameling

Nootweg 51 Loosdrecht (Naast de Bruna)

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 19 oktober:  19.00 uur:
 W. Balk.

 OLV Hemelvaart
 Za. 20 oktober:  9.30 uur:
 L. Wenneker.
 Wo. 23 oktober:  10.00 uur:
 W. Balk.

 H. Antonius 
 Zo. 20 oktober:  9.30 uur:
 J. Dresmé.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 20 oktober:  10.00 uur:
 Ds. R. Nummerdor.

 De Graankorrel 
 Zo. 20 oktober:  10.00 uur:
 Ds. P.H. van Gilst.

 Herv. Gem. ‘s-Graveland
 Zo. 20 oktober:  10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren.

 Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 20 oktober:  9.30 uur:
 Ds. J. de Goei.

 Oec. Streekgemeente
 Zo. 20 oktober: 11.15 uur: 
 Nescio lezing.

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst 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

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900 -15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 088 - 130 96 00

Verloskunde Wijdemeren 06 - 206 15 919

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56 
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14 
Tandartscentrale 0900 -15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 6561074/06 - 22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland 035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 656 30 01
Sensoor  035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73

Kinderopvang
KMN Kind & Co Klimboom                                      planning  030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef 035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 656 97 85
In de Heksenketel 035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)  06 - 156 52 692

Scholen
Warinschool 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  035 - 656 10 67

 

Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900 - 8844
Wijkagent Carl Klein (Kortenhoef / Ankeveen) carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis van Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer   emmanuel.kummer@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 75 07
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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Project Snippergroen afgerond
Duidelijkheid voor 609 dossiers
Door: Saskia Luijer
 
WIJDEMEREN  
Het college van burge-
meester en wethouders 
heeft recent het laatste be-
sluit genomen in het pro-
ject Snippergroen. Hier-
mee kwam duidelijkheid 
voor twee straten in Neder-
horst den Berg waar nog 
openstaande dossiers wa-
ren. Met dit laatste besluit 
is het langlopende project 
definitief afgerond.
 
Wethouder Jan-Jaap de Kloet 
is blij dat acht jaar na de start 
het laatste dossier is afge-
wikkeld. Het project startte in 
2011. Toen kregen 609 inwo-
ners, net voor de kerst, een 
brief op de mat met de me-
dedeling dat uit gemeentelijk 
onderzoek was gebleken dat 
zij zich ten onrechte gemeen-
tegrond hadden toegeëigend. 
Het was destijds een issue 
in heel Nederland omdat de 

verjaringstermijn van grond-
gebruik werd ingekort van 40 
naar 20 jaar. Veel gemeenten 
namen toen actie met de no-
dige commotie tot gevolg. Wie 
kon aantonen dat het snipper-
groen lang genoeg in gebruik 
was, kreeg het in bezit. Wie 
dat niet kon, moest de grond 
(waar mogelijk) kopen, huren 
of teruggeven.
 
‘NOG EEN PAAR OPEN 
EINDJES’
 
Gemeente Wijdemeren pakte 
dit in eerste instantie zelf op 
onder de noemer ‘revindica-
tie’. In 2014 werd het onafhan-
kelijk Bureau Eiffel ingehuurd 
om het project verder uit te 
voeren. Een voor een werden 
de dossiers doorgenomen 
en de percelen bekeken. On-
langs nam het college hierin 
het laatste bestuurlijke besluit. 
Alle 609 brieven hebben nu 
opvolging gekregen, waarmee 
het project is afgerond. “Er 

zijn nog een paar open eind-
jes” stelde de wethouder. Een 
aantal dossier wordt opnieuw 
doorgenomen. Dit betreft in-
woners die tijdens de revindi-

catie de grond voor een hoge-
re prijs hebben gekocht dan 
de speciale projectprijs die 
Bureau Eiffel later hanteerde. 
Mogelijk volgt voor hen com-

pensatie. Dit geldt overigens 
niet voor dossiers die met een 
gerechtelijke procedure zijn 
geëindigd.

Extra geld voor aanleg IKC
Aanbesteding valt duurder uit
Door: Saskia Luijer
 
LOOSDRECHT  
Dat er extra geld moet ko-
men voor de aanleg van 
het Integraal Kind Centrum 
(IKC) in Loosdrecht, daar 
is de raad het over eens. 
Over de hoogte van dit 
bedrag en de precieze in-
vulling ervan beslist men 
tijdens de raadvergadering 
op 17 oktober.
 
In 2017 stemde de gemeen-
teraad in met het realiseren 
van twee IKC’s in Nieuw-Loos-
drecht. In deze Integrale Kind 
Centra wordt onderwijs en 
kinderopvang samengevoegd 
voor kinderen van 0 tot 12 
jaar. Bij de aanbesteding van 
de bouw voor het eerste IKC, 
voor kinderopvang Eigen&Wij-
zer en het protestantschriste-
lijk onderwijs (stichting Proce-
on), blijkt dat het beschikbaar 
gestelde budget ruim over-
schreden wordt. Daarom stel-

de wethouder Jan Klink tijdens 
de commissievergadering op 
8 oktober voor om een aan-
vullend krediet beschikbaar 
te stellen van € 290.700. Dan 
kan volgens plan de uitvoering 
per 1 november starten.
 
‘INVESTEREN IN EEN 
GOED GEBOUW VOOR 
40 JAAR’
 
Namens Proceon en Eigen&-
Wijzer sprak Rob Salij de com-
missieleden toe. Hij legde uit 
dat de stichting heeft gekeken 
hoe de overschrijding zoveel 
mogelijk te beperken is. Bij-
voorbeeld door te snijden in 
plannen voor de keuken, zon-
neschermen en zonnepane-
len. Waar kan het wat minder, 
zonder teniet te doen aan de 
kwaliteitseisen voor de lange-
re termijn? Bij het rondje langs 
de politieke partijen bleek dat 
er veel draagvlak is voor extra 
investering in een goed ge-
bouw. Een locatie waar de ko-

mende 40 jaar op een prettige 
manier onderwijs en opvang 
kan worden geboden. Daar-
om werden er kritische vragen 
gesteld bij de voorgenomen 
bezuinigingen. Zijn die verant-

woord? Doe je daarmee niet 
tekort aan gezondheidsaspec-
ten en duurzaamheid? Als er 
meer nodig is dan de voorstel-
de drie ton, bijvoorbeeld voor 
een beter klimaatbeheersings-

systeem, het gewenste aan-
tal dakramen, een uitdagend 
schoolplein etc., dan valt daar 
ook nog over te praten. Liever 
nu wat extra kosten en straks 
een toekomstproof IKC.

 Foto: Inspreker Rob Salij namens Proceon en Eigen&Wijzer.
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Minder meldingen jeugdoverlast
Aanpak gemeente lijkt te werken

Door: Saskia Luijer
 
WIJDEMEREN  
In samenwerking met po-
litie, BOA’s, Jeugd-Punt en 
medewerkers publieke vei-
ligheid en sociaal domein 
heeft de gemeente zich in-
gezet om de jeugdoverlast 
in Wijdemeren aan te pak-
ken. De eerste resultaten 
zijn bemoedigend, het aan-
tal meldingen nam sterk af.
 
Vorig jaar kreeg de gemeen-
te in september veel signalen 
van overlast door jongeren, 
vooral in Nieuw-Loosdrecht. 
Om dit een halt toe te roepen, 
zette burgemeester Ossel een 
aantal acties uit. Zo gingen 

politie, BOA’s en het jonge-
renwerk Jeugd-Punt gericht 
locaties bezoeken waar jeugd 
veel aanwezig was en overlast 
werd ervaren. De betrokken 
instanties zijn ook intensiever 
gaan samenwerken en heb-
ben waar mogelijk gegevens 
uitgewisseld. Op basis van 
alle signalen van de overlast-
gevende groep is een vijftigtal 
‘waarschuwingsbrieven’ ge-
schreven. Deze heeft de po-
litie persoonlijk aan de deur 
afgegeven aan de betreffende 
ouders. Het ging om adressen 
in zowel Hilversum als Wijde-
meren. In de brief werd een 
oproep gedaan om met zoon 
of dochter in gesprek te gaan 
over het gedrag en de ontsta-

ne situatie. Ook is er een bij-
eenkomst geweest met buurt-
bewoners van het Lindeplein, 
de locatie in Nieuw-Loos-
drecht waar de meeste over-
last werd ervaren. Daarbij zijn 
ideeën en tips uitgewisseld om 
de situatie te verbeteren. Een 
concrete vervolgstap was bij-
voorbeeld het toevoegen van ‘t 
jongerenwerk Jeugd-Punt aan 
de buurtwhatsappgroep.
 
JEUGD-PUNT IN DE 
BUURTWHATSAPP-
GROEP’
 
De combinatie van alle maat-
regelen heeft positief gewerkt. 
“Het is natuurlijk een moment-
opname” licht Freek Ossel toe 
“maar in de afgelopen maand 
zijn er geen meldingen van 
overlast gedaan, terwijl dat er 
vorig jaar in dezelfde periode 
nog tientallen waren.” De bur-
gemeester rekent zich nog niet 
rijk, maar het grote verschil is 
een bemoedigend resultaat. 
“We moeten dit blijven doen 
om het effect te behouden” 
sluit hij af. “We blijven alert en 
waakzaam.”

   

Onderzoek inwoners bijstand
Gemeente krijgt een 7,7

Door: Saskia Luijer
 
WIJDEMEREN  
In het voorjaar heeft de 
gemeente een klanttevre-
denheidsonderzoek ge-
houden onder inwoners in 
de bijstand. Daarbij kreeg 
de dienstverlening in Wij-
demeren het gemiddelde 
rapportcijfer van 7,7.

Tijdens de commissievergade-
ring van 8 oktober informeerde 
wethouder Rosalie van Rijn de 
raadsleden over de uitkom-
sten van het onderzoek. Zij gaf 
aan dat in Wijdemeren onge-
veer 200 mensen wonen die in 
de bijstand zitten. Dat aantal 
verandert niet, zowel in goede 
als in slechte tijden schommelt 
het rond dit getal.
 
‘MEER AANDACHT 
VOOR DE TERUG-
KEER NAAR WERK’
 
Uit het klanttevredenheidson-
derzoek, waar 91 inwoners 
aan meededen, blijkt dat men 
redelijk tevreden is over de 
dienstverlening die de ge-
meente biedt.
 
Dat betreft o.a. de waardering 
voor de inkomensconsulenten, 
voor het baliepersoneel, de 
telefonische bereikbaarheid, 
de mogelijkheid om snel een 

afspraak te maken en de infor-
matievoorziening.
 
Ruim de helft van de respon-
denten verwacht geen baan 
meer te vinden en dat baarde 
de commissieleden zorgen. Zij 
riepen de wethouder op om 
hiermee aan de slag te gaan. 
Zowel lokaal in de eigen ge-
meente als regionaal met an-
dere gemeenten uit de Gooi 
en Vechtstreek samen. Dus 
meer aandacht voor re-inte-
gratietrajecten, voor het ver-
binden van ondernemers en 
werkzoekenden, voor het be-
houd van banen in de regio 
voor laaggeschoolde arbei-
ders en bijvoorbeeld ook voor 
het beschikbaar stellen van 
een scooter of elektrische fiets 
aan mensen die geen OV of 
eigen vervoer hebben. Samen 
op zoek gaan naar creatieve 
oplossingen om de terugkeer 
naar werk zo makkelijk moge-
lijk te maken.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Koninklijke onderscheiding voor Hans Bart
WIJDEMEREN  
Op vrijdag 11 oktober ont-
ving Hans Bart uit Kor-
tenhoef een Koninklijke 
Onderscheiding uit han-
den van locoburgemees-
ter Marcel Oosterveer van 
Eindhoven. Hij is benoemd 
tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau.
 
De onderscheiding werd uit-
gereikt tijdens de jaarlijkse 
wetenschapsdag & Benelux 
Kidney Meeting in Eindhoven. 
De plek waar onderzoekers 
en Nederlandse en Belgische 
internisten die gespecialiseerd 
zijn in de oorzaken en behan-
deling van nierschade elkaar 
ontmoeten.
 
Kwalitatief hoogwaardige 
patiëntenvereniging
Sinds 2011 was Bart directeur 
van Nierpatiënten Vereniging 

Nederland (NVN). Hij heeft er 
met grote bevlogenheid voor 
gezorgd dat de vereniging een 
serieuze gesprekspartner is 
geworden in het samenbren-
gen van wetenschap en pati-
enten. Nierpatiënten worden 
hierdoor beter gehoord en 
hebben een gerespecteerde 
positie opgebouwd in het ge-
hele netwerk van ministerie, 
politiek, specialisten, zieken-
huizen en andere zorgver-
leners. De heer Bart heeft 
zich met hart en ziel ingezet 
om van de NVN een actieve, 
kwalitatief hoogwaardige pa-
tiëntenvereniging te maken. 
Hierdoor staat de NVN goed 
op de kaart en is de zorg voor 
nierpatiënten patiëntgerichter 
geworden. Op 15 augustus 
2019 nam Bart afscheid als di-
recteur van Nierpatiënten Ver-
eniging Nederland.
 

Actieve donorregistratie
Ook heeft de heer Bart een 
belangrijke bijdrage geleverd 
aan de totstandkoming van 
de Donorwet in 2018 en bij de 
actieve donorregistratie, die 
op 1 juli 2020 zal worden inge-
voerd. Hierdoor is de verwach-
ting dat de wachtlijst voor een 
donornier in de komende jaren 
zal dalen, waardoor minder 
nierpatiënten overlijden terwijl 
zij op de wachtlijst staan. Zijn 
actieve en bemiddelde rol is 
cruciaal geweest bij het aan-
nemen van de wet.
 
Groeiend aantal vrijwilligers
Als directeur van het Landelijk 
Steunpunt van Vrijwillige Palli-
atieve Terminale Zorg Neder-
land (VPTZ) heeft Hans Bart 
ervoor gezorgd dat het aantal 
vrijwilligers in de palliatieve 
terminale zorg substantieel 
is gegroeid en dat VPTZ een 

volwaardige gesprekspartner 
werd in het veld. Tot slot was 
hij als bestuurslid actief voor 
de Patiëntenfederatie Neder-
land, waarin 200 patiëntenor-
ganisaties verenigd zijn. Met 
zijn werkzaamheden heeft hij 
ervoor gezorgd dat niet alleen 
artsen bepalen wat kwaliteit 
van leven is, maar dat ook 
(nier)patiënten gehoord wor-
den. Vanaf het formuleren van 
onderzoeksagenda’s tot en 
met de realisatie van onder-
zoek.
 
Stuwende kracht
Bart is een stuwende kracht 
in de diverse netwerken rond 
de nierpatiënt en wordt gezien 
als een van de belangrijkste 
lobbyisten voor de nierpatiën-
ten in Nederland. Een bijzon-
der persoon met uitzonderlijke 
prestaties.

   

Maatwerk bij plannen natuurrealisatie
WIJDEMEREN  
De provincie Noord-Hol-
land maakt de komende 
jaren ruim 800 hectare 
nieuwe natuur in het Vecht-
plassengebied om waarde-
volle (laagveen)natuur te 
realiseren. De gronden die 
hiervoor nodig zijn, zijn nu 
vaak nog in particulier be-
zit. Momenteel worden ge-
sprekken gevoerd met de 
grondeigenaren.
 
De provincie is in gesprek 
met grondeigenaren in de 
gebieden ten zuiden van de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk in 
Loosdrecht en tussen de Kor-
tenhoefsedijk en de Emmaweg 
in Kortenhoef. Met de grondei-
genaar maakt de provincie 
afspraken over het realiseren 
van natuurdoelen op hun gron-
den. Dit proces zorgt bij veel 
grondbezitters voor vragen en 
zorgen. Wethouder Jan-Jaap 

de Kloet: “Ik vind het belangrijk 
dat de zorgen van onze inwo-
ners serieus genomen wor-
den. We moeten samen met 
hen zoeken naar oplossingen, 
zodat er natuur gecreëerd kan 
worden, maar er ook rekening 
wordt gehouden met de wen-
sen van de grondeigenaren.”
 
Maatwerk
De plannen voor de nieuwe 
inrichting van de gronden 
vragen om maatwerkoplos-
singen. Per perceel wordt ge-
keken welke mogelijkheden 
er zijn om de natuurdoelen te 
realiseren. Grondeigenaren 
kunnen zelf bijvoorbeeld een 
contract afsluiten met de pro-
vincie om bepaalde gronden 
een natuurbestemming te ge-
ven. De eigenaren blijven de 
gronden vervolgens beheren. 
De provincie vergoedt dan de 
waardedaling van de grond, 
eventuele inrichtingsmaatre-

gelen en de jaarlijkse beheer-
kosten. Een overzicht van de 
verschillende mogelijkheden is 
te vinden op de website van de 
provincie Noord-Holland. Ook 
de begrenzing van de nieuwe 
natuurgebieden heeft de aan-
dacht van de provincie. Soms 
zijn deze grenzen al lange tijd 
geleden bepaald, waardoor 
zij niet kloppen of niet logisch 
zijn. Dit wordt uiteraard gecor-
rigeerd.
 
‘MIJN DEUR STAAT 
OPEN VOOR 
GRONDEIGENAREN 
DIE ZICH ZORGEN
MAKEN OF IN
GESPREK WILLEN 
OVER DE MOGELIJK-
HEDEN VOOR HUN 
GROND’
 
Externe vertrouwensper-
soon
De betreffende grondeigena-

ren zijn eerder dit jaar per-
soonlijk geïnformeerd. Aanvul-
lend kunnen zij een individuele 
afspraak maken met een van 
de projectleiders via secre-
tariaat_ovp@noord-holland.
nl. Om hen te helpen positie 
te kiezen of een beslissing te 
nemen, is er ook een onafhan-
kelijke, externe vertrouwens-
persoon beschikbaar.

Jan-Jaap de Kloet: “Ook als 
wethouder ben ik altijd bereid 
om mee te denken over de 
verschillende mogelijkheden. 
Mijn deur staat open voor 
grondeigenaren die zich zor-
gen maken of in gesprek willen 
over de mogelijkheden voor 
hun grond.”
 
Projectgroep
Een projectgroep die zich be-
zighoudt met de plannen voor 
de natuurrealisatie is inmid-
dels twee keer bij elkaar ge-

weest. Ook bewonersvereni-
ging De Weersloot en De Ster 
waren hierbij aanwezig.
 
Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen
Door extra natuur te realise-
ren ontstaat uiteindelijk een 
mooier en robuuster natuurge-
bied. Ook wordt hierdoor vol-
doende leefgebied gecreëerd 
om kwetsbare diersoorten en 
planten in stand te houden. 
De natuurrealisatie is onder-
deel van het gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen. Hier-
in werken vele partijen samen 
om de aantrekkelijkheid en de 
natuur in het gebied te verbe-
teren. Meer informatie over 
de natuurrealisatie en andere 
projecten is te vinden op
www.vechtplassen.nl. Onaf-
hankelijke vertrouwensper-
soon: Cornelis van Diest,
06 20 13 60 26

   

Erop uit met een lach en een traan
NEDERHORST DEN BERG 
Maandag 30 september 
was het zover, inderdaad 
met een lach, de traan 
kwam later pas.

Langs deze weg Bep en Her-

man, heel veel dank voor 
deze speciale dag, samen met 
Eemlandreizen hebben jullie 
voor ons een onvergetelijke 
dag van gemaakt. Een bus 
helemaal versierd. Geweldig! 
Ook al onze gasten bedankt 

voor de lieve brieven en wen-
sen en het vertrouwen, dat wij 
al die jaren deze busreisjes 
konden organiseren, samen 
met Eemlandreizen. Bep Kal-
ter en Herman van de Molen 
nemen het nu van ons over en 

dat komt helemaal goed.
 
Lieve, warme groeten,
Theo en Cocky Stalenhoef Kijk op toegift .nl

en ontdek hoe uw idealen
kunnen voortleven door na te 

laten aan een goed doel.

‘ Ik laat niet alleen geld
maar ook mijn hele
jazzcollectie na.’
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Veertig jaar juf zijn
Yvonne Corbeek - Siebbelles

Door: Karin van Hoorn
 
NEDERHORST DEN BERG 
Woensdag, 9 oktober. 
Feest op de Warinschool in 
Nederhorst den Berg. Juf 
Yvonne is daar veertig jaar 
juf.
 
Al vroeg op de herfstzonnige 
ochtend hebben de kinderen 
van groep 1 en 2 hun fiets-
jes versierd met ballonnen en 
slingers, en zo halen ze juf 
Yvonne op. Want zij houdt van 
fietsen. Daarom is er ook een 
Tour de France-toeter, daarom 
is er ook een bolletjestrui van 
de kleuters, daarom is er ook 

een Finishvlag. Die vlag wordt 
vastgehouden door leerlingen 
uit groep 8, en als díe de kleu-
ters aan zien komen, roepen 
ze vertederd: “ Ach, kijk, daar 
komen de kleintjes”.
 
Ouders, (sommigen ex-leerlin-
gen van juf Yvonne), collega’s, 
oud-leerlingen, ex-collega’s, en 
natuurlijk familie van juf Yvon-
ne, ze zijn er allemaal. De Can-
torij zingt een feestlied, mees-
ter Ronald, directeur, hangt 
juf Yvonne de smaragdgroene 
krans om, (smaragd is de kleur 
die hoort bij een veertigjarig ju-
bileum), een kleuter biedt een 
bloemetje aan en dan kan het 

publiek naar de Ridderzaal 
voor het feestprogramma.
 
‘HET WAS MIJN  
EERSTE BAAN’
 
Juf Yvonne mag even wachten 
voordat het feestprogramma 
begint. In een kleine ruimte 
overpeinst ze haar veertig ja-
ren aan de Warinschool: “Pre-
cies hier, in deze ruimte, ben ik 
begonnen. Eerste klas, toen. 
Groep 3 nu. Het was mijn eer-
ste baan. Ik was in juni klaar 
met mijn opleiding en in sep-
tember kwam ik hier. En bleef. 
We gingen hier wonen, hier 
werden onze kinderen gebo-
ren, gingen ook naar de Wa-
rinschool, en ineens waren er 
veertig jaren voorbij. Die jaren 
hebben mij heel veel kennis, 
plezier, creativiteit en collegiali-
teit gegeven.” Ze mijmert even 
door. “De kinderen zijn in feite 
niet veranderd. Ze zijn nog net 
zo spontaan en eerlijk als vroe-
ger. Alleen weten ze ontzettend 
veel van computers!”
Ze blijft nog een tijdje, want 
“Het geeft me nog veel ener-
gie”.

   

Routepalen langs    
Spiegelplas gestolen
Natuurmonumenten doet aangifte

NEDERHORST DEN BERG 
Natuurmonumenten heeft 
afgelopen woensdag 9 ok-
tober twee toegankelijke 
routes langs de Spiegel-
plas geopend in het kader 
van het project ‘Natuur 
voor iedereen’.
 
Een aantal dagen vóór de ope-
ning is gebleken dat de marke-
ring van één van de routes is 
ontvreemd. Het gaat om vier 
houten palen met pijlen ter 
waarde van ongeveer €300,-. 
Natuurmonumenten heeft aan-
gifte gedaan bij de politie.
 
Verdrietig en teleurstellend
De gestolen markering behoort 
tot de route Ommetje Spie-
gelplas: een korte wandeling 
(400 meter) over een half ver-
hard pad, dat ook geschikt is 

voor mensen in aangeduwde 
rolstoel of met kinderwagen. 
Daarnaast is ook Rondje Spie-
gelplas geopend: deze route 
van 10 km lang gaat volledig 
over verharde paden. Arjenne 
Bak, gebiedsmanager beheer-
eenheid Vechtplassen: “Het is 
altijd verdrietig en teleurstel-
lend om er achter te komen 
dat mensen moedwillig onze 
eigendommen vernielen of 
stelen. Dat is niet alleen ver-
velend voor Natuurmonumen-
ten, maar zeker óók voor alle 
mensen die van onze routes 
gebruik willen maken.”
 
Natuur voor iedereen
De natuur is voor iedereen, 
daarom vindt Natuurmonu-
menten het belangrijk dat ie-
dereen ervan kan genieten. 
Sinds een aantal jaren is Na-

tuurmonumenten in veertig 
natuurgebieden aan de slag 
gegaan om routes en speel-
natuurplekken toegankelijk te 
maken. Het project ‘Natuur 
voor iedereen’ wordt mogelijk 
gemaakt door de Postcode 
Loterij. In de Week van de Toe-
gankelijkheid (7 t/m 11 oktober) 
werden veel van deze routes 
en speelplekken geopend.
 
Meldingen
Mensen die iets willen mel-
den over de verdwenen route-
markering, kunnen (anoniem) 
contact opnemen met Natuur-
monumenten: vechtplassen@
natuurmonumenten.nl of bel 
de boswachter op

(06) 54 29 52 01.

Voor bezichtiging en of meer informatie vernemen wij graag van u via:
Info@opslagVL.nl of via 035-656 3517 

Bedrijfsruimte van 808 m2 op industrieterrein
“de Slenk” te Ankeveen.

Kernen bedrijfsruimte zijn onder meer :
• 8 m. hoog overspanningsvrij

• 2 x overhead + div. loop deuren
• Gevlinderde hoog belasting vloer

• Kantoor + kantine ruimtes incl. voorzieningen
• Ruime bestemming voor bedrijfsvoeringen

• Voldoende buitenruimte naar wens bij te huren
• Pand gelegen op goed bereikbaar afsluitbaar terrein

Van Leeuwen Vastgoed bied p/01-01-’20 te huur aan:

Prijs stelling: € 55,- p/m2 – p/jaar
(excl. nuts voorzieningen - buitenruimte)

Voor meer informatie
mail of bel naar
lhoogland@versawelzijn.nl
035 - 694 74 55

ANWB Automaatje
Wijdemeren

Wij zoeken enthousiaste chauffeurs!

Een vrijwillige chauffeur brengt u niet alleen van A naar B,
maar kan ook mee naar een uitstapje.

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Lekkerlekker:

Taaitaai
2 stuks € 1,85

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl
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Feest bij 60-jarig bruidspaar
Aart en Neeltje Wendt-Lamme
Door: Saskia Luijer
 
LOOSDRECHT  
Dinsdagmiddag 8 oktober 
bracht burgemeester Freek 
Ossel een bezoek bij het 
diamanten bruidspaar Aart 
en Neeltje Wendt-Lamme. 
De familie sneed de taart 
aan en blikte samen terug 
op 60 jaar huwelijk.
 
“Ik kan het niet geloven. Zes-
tig jaar, het is omgevlogen” 
begint mevrouw Wendt het 
gesprek. Haar man vult aan: 
“Daar moet je ook een beetje 
geluk voor hebben, niet ieder-
een haalt het.” Aart en Neeltje 
kennen elkaar al van kinds af 
aan. Ze waren buren op de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk. De 
jeugdliefde bloeide op en hield 
stand. “Ik had ook geen tijd om 
op pad te gaan” zegt de brui-
degom met een lach. Samen 
met zijn broer had hij een goed 
lopend bedrijf - De Gebroeders 
Wendt - waar hij de afdeling 

smederij en loodgieterswerk 
voor zijn rekening nam. Na vijf 
jaar verkering trouwde het jon-
ge paar en woonde eerst acht 
jaar op de dijk boven de groot-
ouders van Neeltje. Het was 
in die tijd moeilijk om aan een 
woning te komen en toen er 
gebouwd werd op de Hallinc-
klaan waren ze er als de kip-
pen bij. In 1967 werden ze de 
eerste bewoners van nummer 
11, waar ze nu na 52 jaar nog 
steeds zelfstandig wonen. En 
dat op 85 en 89-jarige leeftijd.
 
‘JEUGDLIEFDE HIELD 
STAND’
 
Klaarstaan voor anderen
Het echtpaar kreeg twee doch-
ters, later aangevuld met twee 
schoonzonen, drie kleindoch-
ters en twee kleinzoons. Een 
kleinzoon overleed op 7-jarige 
leeftijd, dat was erg verdrie-
tig maar hij hoort er nog altijd 
bij. De dochters omschrijven 
hun ouders als mensen die 

nooit aan zichzelf denken en 
altijd iets voor een ander wil-
len doen. Moeder verzorgde 
jarenlang haar beide ouders, 
deed vrijwilligerswerk in de 
Emtinckhof en had veel plezier 
in handwerken en naaien. Nog 
steeds naait ze de kapotte kle-
ding van haar kleinkinderen. 
“Oma maakt het wel” is de 
leus. Daast verzamelt Neel-
tje al 20 jaar spullen voor de 
wekelijkse rommelmarkt in De 
Drie Stromen kerk in Amster-
dam-Zuidoost. Elke maand 
staat haar ‘rommelkamer’ 
weer vol en komt een busje 
langs om de zakken kleding, 
speelgoed etc. op te halen. 
Vader zat in het Oranjecomi-
té, bij de ijsclub, verzorgde de 
moestuin en had een stuk land 
met vijftig schapen dat zich 
tijdens de lammertijd uitbreid-
de tot meer dan honderd. Een 
jaar of zes geleden is het wei-
land overgeschreven naar de 
dochters en hebben ‘de man-
nen’ het werk overgenomen. 

Maar nog steeds gaat Aart er 
elke dag even kijken, soms 
wel twee keer.
 
Er zijn voor elkaar
Een actief en betrokken le-
ven, waarin ze elkaar steun-
den maar ook vrijlieten. “We 
stonden elkaar niet in de weg” 

verduidelijkt mevrouw Wendt. 
“Het zijn kleine dingen, maar 
wel belangrijk” vervolgt haar 
man. “Je moet alles voor el-
kaar over hebben.”

Chilly Hilversum
Gestart met aanmeten    
borstprothesen
HILVERSUM  
Voor de prothese bh’s en 
badmode konden dames al 
een hele tijd terecht bij lin-
geriespeciaalzaak Chilly op 
de Gijsbrecht. Voor een bij-
behorende borstprothese 
bent u nu ook welkom.
 
Na een ingrijpende gebeurte-
nis, zoals een borstoperatie, 
breekt een zware tijd aan. Uw 
vertrouwde silhouet is drastisch 
veranderd, wat het gevoel van 
vrouwelijkheid en zelfvertrou-
wen kan beïnvloeden. De juiste 
borstprothese, in combinatie 
met een goede prothese bh, 
kan wonderen doen in het men-
tale herstellingsproces. Het kan 
helpen om je oude vertrouwde 
figuur weer in de spiegel te 
zien. Bovendien herstelt een 
prothese je lichaamshouding, 
door het ontbrekende gewicht 
in te vullen. Vanaf 8 weken na 
de operatie kunnen dames een 

afspraak maken voor een pro-
these. De collectie prothesen 
is zeer uitgebreid in maatbereik 
en verschillende modellen. Zo-
als ze bij Chilly al jaren weten.
 
‘ZOVEEL VROUWEN 
ALS ER ZIJN, ZOVEEL 
VERSCHILLENDE 
BORSTEN BESTAAN 
ER’
 
En voor iedere vorm, bestaat 
een geschikte prothese. De 
kunst is om deze tijdens de af-
spraak aan te meten, om zo de 
symmetrie terug te brengen.
Ook bij een borstsparende ope-
ratie ontstaat er in veel geval-
len ongelijkheid aan één van 
de kanten. Een deelprothese 
kan dit verschil mooi weg ne-
men, door het ongelijke deel op 
te vullen.
 
Bij een medische noodzaak, 
heeft u elke 2 jaar recht op een 

nieuwe prothese. Deze wordt 
ook vanuit uw zorgverzekering 
vergoed. In de meeste gevallen 
zal Chilly de declaratie al direct 
voor u in orde maken en betaalt 
u bij de aanschaf niets. In het 
andere geval kunt u de decla-
ratie achteraf regelen met uw 
zorgverzekeraar.
 
De afspraak vindt plaats in een 
speciale paskamer, ontworpen 
om u de ruimte te geven om uw 
bh en prothese te passen en te 

wennen aan uw nieuwe figuur.
 
De collectie prothese lingerie 
en badmode in de Chilly winkel 
en webshop is zowel geselec-
teerd op comfort en draag-
gemak als vrouwelijkheid en 
stijl. De merken die zij voeren, 
Anita Care en Amoena, doen 
hun best om ieder seizoen een 
mooie collectie neer te zetten. 
“Ieder jaar merken we dat de 
collectie weer iets vrouwelijker, 
en hipper wordt. Door te blijven 

door ontwikkelen krijgen onze 
merken steeds meer lingerie en 
badmode, waar echt iets voor 
ieders smaak bij zit.”

Afspraken kunnen telefonisch 
gemaakt worden via
035-2400127. Voor overige 
vragen kunt u bellen naar
035-6249407 of mailen naar 
klantenservice@chillyhilver-
sum.nl
Chilly, Gijsbrecht van Amstel-
straat 186 - 190, Hilversum.

 Foto: Het bruidspaar samen met burgemeester Freek Ossel
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Odis Volleybal HS1 en 
DS2 doen goede zaken
MC1 en DS1 krijgen klop

KORTENHOEF  
Het tweede damesteam 
van Odis deed deze week 
twee keer goede zaken. 
Donderdagvond wonnen 
ze in Naarden met 4-0 en 
op zaterdag was het team 
in Zaandam wederom te 
sterk voor de thuisspelers. 
Dit was een bekerwedstrijd 
en daarbij hield DS de pun-
ten van de tegenstander 
ieder set onder de 15 en de 
eerste set zelfs onder de 
10. De onderlinge sfeer in 
het veld goed en ook suc-
cesvol.
 
Het unieke Odis/Gemini he-
renteam slaagde er zaterdag 
in om de heren van Wilhel-
mina met 4-0 te verslaan. De 
mannen wisten elkaar goed te 
vinden. Je merkt dat de geza-
menlijke trainingen hun vruch-
ten beginnen af te werpen. De 
tegenpartij gaf het Odis/Gemi-
ni HS1 niet cadeau. Vooral de 
tweede en vierde set waren 
spannend. Deze eindigden 
respectievelijk in 26-24 en 30-
28.

Odis meisjes C stond eerste 
en zij speelden tegen de num-
mer 2. MC1 moest hun meer-
dere erkennen in de meiden 
uit Hilversum. Odis MC1 had 
af en toe behoorlijk pech. Bal-
len die normaal net in gaan, 
vielen nu uit. De bitterballen 
gingen deze week (weer) aan 
hun neus voorbij, omdat ze 
het doel van het aantal keer in 
drieën speelden niet haalden. 
Odis staat nu met Nederhorst 
gedeelde 2e.
Dames 1 was niet tevreden 
met hun prestatie. Zij maakten 
net te veel fouten, maar wis-
ten het wel tot een vijfsetter te 
schoppen. Helaas verloor DS1 
de laatste set, waardoor ze 
Maartensdijk met 3-2 moesten 
feliciteren.
Komende week speelt Odis/
Gemini HS1 maandagavond 
thuis tegen gemeentegenoot 
Lovoc. Zaterdag de 19e gaat 
MC1 op bezoek in Diemen, 
speelt DS2 om 13.30 uur thuis 
in Sporthal De Fuik in Korten-
hoef, waar om 16.00 uur de 
teams van DS1 en HS1 staan 
opgesteld.

   

CLUB 4711
Uitslag + stand
herfsttoernooi
Maandag 7 0kt.: Mw. D. 
Giavarra - M. Verlaan 2-0, J. 
van Greuningen - B. Worp 0-2, 
W. Clements - M. Zieleman 
3-0 Stand aan kop: M. Ziele-
man 3-10, Mw. D. Giavarra 
3-8, B. Worp 3-6

Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 10 okt.: H. Stalen-
hoef - J. Kloosterman 3-0, M. 
Zieleman - M. v.d. Velden 2-0, 
P. van ‘t Klooster - M. Verlaan 
0-3
Stand aan kop: H. Stalenhoef 
4-13, M. Verlaan 4-13, P. van ‘t 
Klooster 4-11
 
Uitslag 4711-maandtoernooi 
koppelklaverjassen
Zaterdag 12 okt.: (bovenste 3 
plaatsen, 20 deelnemers) 1. 
Mw. M. van der Mei & Dhr. W. 
Clements (5325 pt.), 2. Dhr. D. 
Siegers & Mw. M. de Wit (5232 

pt.), 3. Mw. D. Giavarra & Dhr. 
J. van Wijnen (4861 pt.)
 
Eerstvolgende maandtoernooi 
koppelklaverjassen: zaterdag 
9 nov. 19.30 uur
 
Programma + contact
Donderdag 17 okt. 20.00 uur: 
BV Overmeer - BV De Poedel 
(5-kamp De Buuren), vrijdag 
18 okt. 20.00 uur: BV Geinbur-
gia - Biljartclub 4711 (5-kamp 
De Buuren), maandag 21 okt. 
19.30 uur: herfsttoernooi biljar-
ten.
Contact Club 4711:
06-20408058

‘s-Graveland verliest van Diemen
‘S-GRAVELAND  
De cijfers weerspreken 
het, maar er zat meer in de 
wedstrijd tegen Diemen.
 
Het verschil was dat Diemen 
meer met het balbezit deed 
dan ‘s-Graveland. De 3-1 ne-
derlaag had niet geleden hoe-
ven te worden.
 
Senioren zondag
Twee keer een 1-4 uitslag. 
Voor 35+2 in het voordeel in 
de uitwedstrijd bij VVU Arda-
hansport 35+2 en voor 35+1 
in het nadeel tegen DIO 35+1. 
Het 3e deed wat het dit sei-
zoen doet: winnen. Nu van 
Buitenboys 7 (7-1).
 
Jeugd onder 11
Van de vier jongensteams wist 
alleen JO11-2 niet te winnen 

bij Victoria JO11-3 (4-2). De 
JO11-1 won met 7-3 van BFC 
JO11-3. JO11-3 en JO11-4 
wonnen respectievelijk met 
1-3 en 4-2 van BFC JO11-4 en 
Loosdrecht JO11-3. De meis-
jes van MO11-1 wonnen met 
0-7 van Victoria MO11-2.
 
Senioren zaterdag
VR1 blijft ongeslagen dit sei-
zoen. Zaterdag werden wel 
twee punten verloren. Uit bij 
‘t Gooi werd met 2-2 gelijk-
gespeeld na een 2-0 achter-
stand. VR2 verloor thuis met 
0-3 van Zeeburgia VR1 en ook 
ZA2 lukte het niet om te win-
nen of te scoren: 0-7 verlies 
tegen Zuidvogels 7.
 
Team O23
De mix van de oudste junioren 
en de jongste senioren speel-

de vorige week de eerste wed-
strijd dit seizoen. Een leuke 
wedstrijd ging met 6-3 verloren 
tegen Victoria O23.
 
Vier tegen vier toernooi
Aanmelden voor het jaarlijkse 
toernooi in de herfstvakan-
tie kan deze hele week nog. 
Dinsdag 22 oktober wordt dit 
toernooi voor verschillende 
leeftijdscategorieën georga-
niseerd. Zie www.svsgrave-
land.nl/705/386/herfstvakan-
tie-4-x-4/
 
Competitie VRouwen 30+
Aanstaande vrijdagavond 
zijn we gastheer van de der-
de speelronde van de VR30+ 
competitie. Ben je vrouw en 
boven de 30 en wil je voetbal-
len, neem eens contact op via 
info@svsgraveland.nl

   

Nederhorst kansloos bij Swift
NEDERHORST DEN BERG 
Waar Nederhorst voor de 
competitie in een oefen-
duel al verloor lukte het in 
Amsterdam tegen Swift al 
helemaal niet om een punt 
te pakken.
 
Op alle fronten werd de ploeg 
van trainer Geerlings overklast 
door de tegenstander. Het be-
gin was nog aardig maar toen 
na 12 minuten de eerste tref-
fer viel leek het gelijk gedaan 
voor de gasten. Op felheid du-
elkracht maar ook voetballend 
kwamen de Bergers er nauwe-
lijks aan te pas. Vlak voor rust 
viel de tweede treffer doordat 
de bal niet kon worden wegge-
werkt. Na een prachtige 3-0 en 
een perfecte counter twee mi-
nuten later stond het al na 52 

minuten 4-0. Na 70 minuten 
kwam Nederhorst ook nog met 
10 man te staan doordat Mar-
co geblesseerd met de bran-
card het veld af moest en alle 
wissels al waren gebruikt. Dat 
het nog 6-0 werd was niet ver-
wonderlijk ondanks het goede 
keeperswerk van Wesley die 
zelfs een strafschop stopte.
 
Senioren
Nederhorst 2 speelde als eni-
ge een thuiswedstrijd tegen 
Roda’46. Door te makkelijk 
de doelpunten weg te geven 
verloor men onnodig met 2-4 
ondanks de fraaie 2-3 van Ru-
ben en de pech voor Darry met 
een schot op de paal. Het vier-
de trof in BVV2 een sterke te-
genstander en verloor met 4-0. 
De vrouwen gingen op vrijdag-

avond ruim onderuit in Naar-
den tegen de NVC dames.
 
Jeugd
Vanwege de veelvuldige regen 
waren er al heel wat afgelas-
tingen van wedstrijden.
De MO19-1 wonnen met 2-1 
in een spannend duel van 
Ouderkerk. De MO15-1 moes-
ten de winst aan Loosdrecht 
meiden laten en de Meiden 
onder 11 kwamen nog te kort 
in de uitwedstrijd bij Legmeer-
vogels. De JO15-1 herstelde 
zich na het verlies van verle-
den week werd er nu met 0-5 
gewonnen bij en in Abcoude. 
JO11-2 verloren net aan bij Vi-
ctoria met 2-1.
Info Voor meer info www.vvne-
derhorst.org of facebook.

   

Springwedstrijden
NEDERHORST DEN BERG 
Afgelopen zondag start-
ten de wedstrijden op de 
manege Laanhoeve met 
een 4-tal deelnemers in de 
A-klasse.
 
Deze ruiters hebben al min-
stens 1 wedstrijdpunt behaald 
in de N- klasse dressuur. Als 
zij het parcours van 5 hinder-
nissen naar behoren zouden 
afleggen, dan mogen zij in het 

vervolg uitkomen in de klas-
se 1. Tamar Doornheim, Eva 
Spierenburg, Samira Jonker 
en Kim Gijzen slaagden alle 
vier. Vervolgens jureerden 
Marco Grotendorst en Gerrit 
Bergman 24 deelnemer in de 
klasse 1. Na een spannende 
eerste ronde volgde de bar-
rage. Hier werd uiteindelijk 
-op tijd - de uitslag bepaald. 
1: Lobke Stilting op Tyrona. 
2: Lieke Esser op Kivado. 3: 

Jente Bruinsma op Tyrona. 
4: Noa Visee op No Name. 5: 
Manon van de Berg op Amy. 
In de klasse 2 waren 5 deel-
nemers. Ook hier moest een 
barrage de uiteindelijke uitslag 
bepalen. 1: Maud van de Ma-
rel op Trigger. 2: Roos War-
nier op Tyrona. Secretariaat: 
Astrid Hagen. Ringmeester: 
Marti Bergman en Jolanda 
van Akker. In de ring: Monique 
Bruinsma en Sander Prinssen.
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Twee nieuwe brandweervrijwilli-
gers voor Post 
‘s-Graveland
Officiële ambtseed afgelegd
REGIO  Op don-
derdagavond 10 oktober 
hebben maar liefst vijfen-
dertig medewerkers van 
Veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek hun ambtseed 
of belofte afgelegd. Onder 
hen waren ook twee nieu-
we brandweervrijwilligers 
van Post ‘s-Graveland. Zij 
deden dit ten overstaande 
van vrienden, familie en 
collega’s.
 
De ambtseed werd zoals ge-
bruikelijk afgenomen door de 
voorzitter van de veiligheids-
regio en burgemeester Hil-
versum dhr. Pieter Broertjes, 
bijgestaan door brandweer-
commandant John van der 

Zwan. Naast het afleggen van 
de eed of belofte ontvingen de 
nieuwe collega’s ook de brand-
weerpenning. Deze munt is 
het symbool van de waarden 
van de brandweer door heel 
de wereld en in het bijzonder 
in Nederland: Behulpzaam, 
Deskundig en Daadkrachtig, 
en staat voor de integriteit van 
de organisatie.
John van der Zwan: “Als 
brandweerman of -vrouw moet 
je uit het juiste hout gesneden 
zijn. Wij gaan naar binnen als 
de rest naar buiten gaat! Daar-
door kun je met veel situaties 
in aanraking komen. Gelukkig 
kunnen we altijd op elkaar te-
rugvallen, we zijn er allemaal 
voor elkaar. De brandweer is 

wat dat betreft naast een pro-
fessionele organisatie ook een 
echte familie! Ik ben dan ook 
erg trots op het feit dat we zo-
veel nieuwe medewerkers, be-
roeps en vrijwilligers hebben 
weten te binden!”

De vijfendertig medewerkers 
zijn in het afgelopen jaar in 
dienst getreden bij de veilig-
heidsregio. Naast twee nieuwe 
medewerkers van Bevolkings-
zorg legden in totaal 26 nieu-
we brandweervrijwilligers en 

zeven beroepsmedewerkers 
van Brandweer Gooi en Vecht-
streek de ambtseed of belofte 
af. Brandweer Gooi en Vecht-
streek maakt onderdeel uit van 
de veiligheidsregio.

KORTENHOEF - Afgelopen weekend kwam Marie-Flore Redegeld uit Kortenhoef van jiujits-
uteam van Haren in actie bij het German Open jiujitsu in Hanau. Dit jaar deed ze voor het eerst 
mee in de klasse -21 jaar, -63 kg. Marie-Flore o.l.v. coaches Theo Hagen en Bert van Haren 
won alle vier de wedstrijden binnen anderhalve minuut met full ippon! Ze zal op 19 november 
in Abu Dhabi op het Wereldkampioenschap Nederland vertegenwoordigen.

Kampioen German Open

 Foto: v.l.n.r.: Postcoördinator Johan Landwaart, Bas Bosson, Bestuursvoorzitter dhr. Pieter Broertjes, 
Thomas van Halm, Commandant John van der Zwan en Clusterhoofd Joop Huizing. Fotograaf: Bert 

de Bruin.
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Reis mee op mijn…
Originele actie Warinschool

Door: Niels van der Horst
 
NEDERHORST DEN BERG 
Het was spectaculair wat 
er afgelopen vrijdagoch-
tend gebeurde op de Wa-
rinschool in Nederhorst. 
In het kader van het Kin-
derboekenweek-thema 
“Reis mee!” had de activi-
teitencommissie iets origi-
neels bedacht over hoe de 
kinderen die morgen naar 
school zouden komen.
 
Vervoersmiddelen
“Jij bent echt de juf,” zei Ste-
ven Stavast tegen Jitske, “ik 
ben alleen een enthousiaste 
vader.” Juf Jitske kreeg het 
woord en legde uit wat voor 
tafereel zich voor onze neu-
zen afspeelde. “Ja, een ver-
voers-challenge. Wij hadden 
bedacht: met hoeveel ver-
schillende vervoersmiddelen 
kunnen we naar school ko-
men.” Steven zit in de activi-
teitencommissie. Deze had 
een aantal zaken verzonnen 
in de geest van de week om 
kinderen tot lezen te inspire-
ren. Zo was er een leuke ope-
ningsact en bijvoorbeeld een 
bakfiets die was omgetoverd 
tot boekfiets. “Kinderen kun-

nen er boeken in leggen en 
uit halen om te lezen.”, aldus 
Steven.
 
‘KINDEREN KUNNEN 
ER BOEKEN […] UIT 
HALEN…’
 
Diversiteit
De hoeveelheid verschillende 
voertuigen was overweldi-
gend. Kinderen kwamen op 
skateboards, ski’s, een skip-
pybal, in een kruiwagen… 
van alles! Een zat zelfs op 
een stofzuiger en werd voort-
getrokken aan de slang. Ook 
speciaal was dat een leerling 
te paard was gekomen en 
verder waren er de knutselen-
de kinderen: eentje had een 
vliegend tapijt gemaakt, een 

ander een luchtballon. Je zag 
overal vrolijke kinderen, ou-
ders, juffen en meesters.
 
Creativiteit
Volgens Jitske was een en-
thousiaste mail en een be-
tje promotie in de klas al 
voldoende om de leerlingen 
zo creatief om te laten gaan 
met deze oproep. “Ja, en alle 
groeps-apps hè”, vult Ste-
ven aan, “Elke klas heeft in-
middels met alle ouders een 
groeps-app.” Op dat moment 
ging de bel ging en Juf Jitske 
snelde naar haar klas. Kinde-
ren en ouders waren verdwe-
nen. Achtergebleven waren 
het vliegend tapijt en een 
fraaie paardenvijg!
 

UITVAARTVERZORGING

Lindelaan 8  I  1231 CL Loosdrecht
T 035 5825929  I  M 06 1035 8100  I  info@ariedekloetuitvaartverzorging.nl

ARIEDEKLOETUITVAARTVERZORGING.NL

UITVAARTVERZORGING

Lindelaan 8  I  1231 CL Loosdrecht
T 035 5825929  I  M 06 1035 8100  I  info@ariedekloetuitvaartverzorging.nl

ARIEDEKLOETUITVAARTVERZORGING.NLUITVAARTVERZORGING

Lindelaan 8  I  1231 CL Loosdrecht
T 035 5825929  I  M 06 1035 8100  I  info@ariedekloetuitvaartverzorging.nl

ARIEDEKLOETUITVAARTVERZORGING.NL

UITVAARTVERZORGING

Lindelaan 8  I  1231 CL Loosdrecht
T 035 5825929  I  M 06 1035 8100  I  info@ariedekloetuitvaartverzorging.nl

ARIEDEKLOETUITVAARTVERZORGING.NL

UITVAARTVERZORGING

Lindelaan 8  I  1231 CL Loosdrecht
T 035 5825929  I  M 06 1035 8100  I  info@ariedekloetuitvaartverzorging.nl

ARIEDEKLOETUITVAARTVERZORGING.NL

FAMILIEBERICHTEN

De ziekte van Parkinson 
is nóg ongeneeslijk.  
Steun daarom weten-
schappelijk onderzoek.

Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp - Telefoon: 023 - 5540755  
E-mail: info@parkinsonfonds.nl - IBAN: NL10ABNA0504201530

www.parkinsonfonds.nl

“Met dank voor de voetsporen die hij achter liet”

Vrijdag  11 oktober j.l. hebben wij afscheid
genomen van de initiatiefnemer en erelid van de 

Bergse Runners Club

Bert Hilberts  

Tot hij getroffen werd door een slopende ziekte, 
was hij met veel enthousiasme en doorzettings-

vermogen op alle vlakken betrokken bij onze club.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte bij het 

geven van een plek aan dit gemis.

Bestuur en leden van de Bergse Runners Club, 
Nederhorst den Berg

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

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

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

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

OPSLAGRUIMTE TE HUUR !!!
Trapgans Ankeveen 

Ca 30 m2 bel 0655360880

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 
GRATIS waarde indicatie?

035 - 656 0235

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

035-6566623

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

OPRUIMCOACH-ORGANIZER 
www.easyorganizing.nl 

06-46390848

MESSEN, maar ook TUIN-
GEREEDSCHAP slijpen wij

vlijmscherp! 
HAGENgereedschapslijperij

Trapgans 2A - Ankeveen
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Hermien Kemp
KORTENHOEF  
Hermien Kemp uit Kor-
tenhoef zei als kind altijd: 
“Pa, als ik later groot ben, 
word ik boer.” Na de mid-
delbare landbouwschool 
heeft ze het bedrijf van 
haar vader in Baambrugge 
overgenomen. Vervolgens 
met echtgenoot Wilko de 
boerderij verder opge-
bouwd. “En we hebben 
daar vier kinderen op de 
wereld gezet, Berry, Joan, 
Maiko en Emiel.”
 
Sinds 2003 wonen de Kemps 
op de boerderij van Wilko’s 
ouders op de Kwakel in Kor-
tenhoef. Sinds 5 jaar is het 

bedrijf omgeschakeld naar 
biologische bedrijfsvoering. 
“Ik melk altijd de koeien twee 
keer daags. Dat is voor mij 
een rustmoment.” Hermien 
ervaart het niet als zwaar, 
ze weet niet beter. Er is veel 
veranderd in de afgelopen 32 
jaar dat ze boerin is. Ze be-
gon met twee oude hangen-
de ketels voor 20 koeien. Nu 
melkt ze 110 koeien in een 
melkput met 24 tegelijk. Dus 
de arbeid werd steeds lichter. 
“Het mooie van boerin zijn is: 
Altijd thuis zijn als de kinderen 
uit school komen. De vrijheid 
en het werken met dieren, ook 
al is dat 365 dagen per jaar 
en nooit uitslapen.” Hermien 

heeft geen last van negatieve 
reacties. “Wij doen ons uiter-
ste best voor mens, dier en 
milieu.” Boerderij ‘t Veldhoen 
staat open voor iedereen, 
zeker in het voorjaar als de 
lammetjes worden geboren. 
Dan komen er zorgcentra 
en scholen op bezoek. En 
natuurlijk vormt Tante Truus 
met haar biggetjes een attrac-
tie. “Ik heb vertrouwen in de 
toekomst. Onze drie jongens 
vinden de boerderij geweldig. 
Ik hoop dat de boerderij kan 
worden doorgegeven naar de 
volgende generatie, net zoals 
onze ouders dat deden.”

Nelly van Herk
LOOSDRECHT  
Nelly van Herk-Hoogen-
doorn is opgegroeid in de 
jaren ‘50-’60 aan het begin 
van de Oud-Loosdrechtse-
dijk op boerderij Eben Hae-
zer. “Boerin worden voelde 
ik niet als roeping.
 
Hoewel ik de oudste was weet 
ik zeker dat ik niet geschikt 
was voor het boerenbedrijf.” 
Tot 2 jaar geleden werkte Nelly 
in het onderwijs. Ze trouwde 
met een boerenzoon en kreeg 
kinderen. Vanaf 1988 is ze te-
rug op de ouderlijke boerderij. 
Tot 2014 was het een melk-
veehouderij. Daarnaast maakt 
manlief boerderij-ijs en Nelly 

startte een educatiebedrijf 
voor schoolklassen, kinder-
feesten en boerengolf. Sinds 
4 jaar fokt men Black Angus-
koeien. “Deze leuke zwarte 
koeien lopen met hun kalf in 
de weiden achter ons huis. Het 
vlees is te koop in onze kleine 
boerderijwinkel.”
 
Het leven is qua arbeidsinten-
siviteit volgens Nelly niet te 
vergelijken met vroeger. Ze is 
ook altijd 1 ½ dag op school 
blijven werken. “Het mooie 
van boerin zijn is het werken 
met elkaar. Als echtpaar en 
ook de kinderen zijn erbij be-
trokken. Werk en privé lopen 
door elkaar. Fijn in de natuur, 

een groene omgeving en de 
vrijheid.” Duurzaamheid, op-
warming van de aarde, milieu, 
klimaat, stikstofbeleid, dieren-
welzijn zijn thema’s die spe-
len. “Wij vinden het fijn dat we 
aan onze klanten kunnen uit-
leggen dat we diervriendelijk 
werken en een verantwoord 
stukje vlees en boerderij- ijs 
produceren.” In 2020 woont en 
werkt de familie Hoogendoorn 
100 jaar op deze locatie. Opa 
Peter is ermee begonnen. 
Jongste zoon Jan Peter, de 
4e generatie, die behalve zijn 
eigen werk ook vleesveehou-
der is, hoopt dit bedrijf op de 
Oud-Loosdrechtsedijk voort te 
zetten.

Sylvia Boshuizen
NEDERHORST DEN BERG 
Sylvia Boshuizen-Gales-
loot uit Nederhorst den 
Berg wilde al van kleins 
af boerin worden, ze was 
altijd tussen de dieren te 
vinden. Na de HAS is ze 
begonnen bij het ministe-
rie van Landbouw. Daarna 
werkte ze bij de firma Van 
Henten in Loosdrecht. On-
dertussen zat ze met haar 
vader in een maatschap en 
in 2014 heeft ze samen met 
echtgenoot Remco het be-
drijf overgenomen.
 
Ze fokken jongvee op. De 
kalfjes groeien gezond op, ze 
worden drachtig, zodat ze op 

2-jarige leeftijd afkalven. Ook 
hebben ze schapen, op dit mo-
ment lopen de dekrammen bij 
de ruim 110 fokooien.
 
“We hebben de stallen zo inge-
richt, dat ik de meeste klussen 
alleen kan doen. Remco kan 
vaak wel bijspringen. En onze 
drie kinderen beginnen ook al 
mee te helpen.” In de lammer-
tijd is het meer dan full time 
werken, dan gaat het ook in de 
nacht door. “Het buiten werken 
met de dieren vind ik het aller-
mooiste. Naast de vrijheid van 
het ondernemen. Maar vooral 
het werken met de seizoenen.”
 
Volgens Sylvia worden boeren 

te vaak in de media neerge-
zet als een ‘probleem’ waar 
een ‘oplossing’ voor gevonden 
moet worden. Ze werken elke 
dag hard om goed en gezond 
voedsel te produceren voor 
de groeiende wereldbevol-
king. Ze zijn veruit de beste 
en goedkoopste beheerders 
van het prachtige groene 
oer-Hollandse landschap om 
ons heen. Elk jaar organiseert 
Sylvia Lammetjesdag met veel 
enthousiaste reacties. “Wat de 
toekomst gaat brengen wach-
ten we rustig af. Maar de kin-
deren zijn alle drie erg enthou-
siast gelukkig!”
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Vies rioolwater fris in de Vecht
Door: Saskia Luijer
 
HORSTERMEER  
Zondag 6 oktober kon je 
tijdens het Weekend van 
de Wetenschap een kijkje 
nemen achter de scher-
men van de rioolwaterzui-
veringsinstallatie (RWZI) 
van Waternet. De plek waar 
het riool- en regenwater 
van onze gemeente wordt 
gezuiverd voordat het te-
rechtkomt in de Vecht.
 
Ondanks het druilerige weer 
was er veel belangstelling voor 
een bezoek aan de RWZI. Kin-
deren konden leuke proefjes 
doen en medewerkers ver-
zorgden interessante rondlei-
dingen over het uitgestrekte 
terrein.
 
Zo vertelde Manuel Goossens 
met enthousiasme en vakken-
nis over de vele facetten van 
het zuiveren van water.
 
De rondleiding startte bij twee 
grote RVS-torens waar het 
water via de gemalen binnen-

komt. Op deze plek worden 
alle dingen verwijderd die niet 
in rioolwater thuishoren. “We 
hebben maar drie dingen no-
dig: poep, plas en toiletpapier” 
benadrukte Manuel. Helaas 
komt er vaak meer met het 
water mee en dat levert pro-
blemen op. “We hebben voor-
al last van vochtig toiletpapier, 
maar ook van tampons en 
condooms. Hierdoor ontstaan 
verstoppingen bij de zuivering. 
Ook vet is een vervende fac-
tor, dat levert extra werk op 
omdat we de pompen dan uit 
elkaar moeten halen en weer 
doorspoelen.”
 
‘ALLEEN POEP, PLAS 
EN TOILETPAPIER’
 
De reis van het rioolwater 
gaat via vele tanks, waarbij 
telkens slib bezinkt en scho-
ner water overblijft. Eerst is er 
de voorbezinktank, daarna de 
verdeeltank, gevolgd door de 
anaerobe denitrificatietank en 
de actieve slibtank. In deze 
laatste tank wordt zuurstof 
toegevoegd en eten gezonde 

bacteriën de poep- en plasres-
ten op, een onmisbare schakel 
in de zuivering. Na de nabe-
zinktank is het water in princi-
pe schoon genoeg voor lozing 

in het oppervlaktewater. Voor 
afvoer naar de Vecht geldt 
echter een speciale eis. Daar-
om krijgt het water een extra 
filterreiniging op actief kool, 

voordat het met een snelheid 
van zo’n 1500 kuub per uur 
naar de rivier wordt gepompt.
 
 

Verkiezing Ondernemer van    
Wijdemeren 2019
Finalist Bonnema Watersport
Door: Sanne Bonnema, me-
de-eigenaresse van Bonnema 
Watersport
 
LOOSDRECHT  
We weten eigenlijk niet be-
ter… Toen wij (mijn broer 
Rin Sjoerd en ik) jong wa-
ren, woonden we op de 
jachthaven en verhuurden 
mijn ouders motorboten, 
roeiboten en zeilboten. 
Allemaal begonnen van-
uit een hobby: de water-
sport! We hebben het dus 
eigenlijk met de paplepel 
ingegoten gekregen en 
we hoefden niet lang na te 
denken toen mijn ouders 
3 jaar geleden het stokje 
wilden overgeven. Wij zijn 
trots dat we, als tweede ge-
neratie, het bedrijf hebben 
kunnen overnemen.
 

In 22 jaar is de verhuur van 
boten door het harde werk van 
mijn ouders aardig uitgebreid. 
En tegenwoordig zijn we nog 
meer bezig met de behoeftes 
van onze gasten en de langere 
termijn relatie. De één wil een 
middagje roeien en de andere 
wil een uitgebreide tocht met 
een sloep over de Vecht. Van-
daar de toevoeging aan onze 
verhuurboten van de nieuwe 
aluminium tenders van Van-
Vossen met de toepasselijke 
naam Broer en Zus.
 
Voor het kopen van een boot 
kunt u ook bij ons terecht. Niet 
iedereen weet dat, vandaar dat 
wij sinds 3 jaar aanwezig zijn 
op de Hiswa in de RAI Amster-
dam en in Lelystad. Leuk aan 
het verkoopproces is dat elke 
boot zorgvuldig met de klant 
wordt samengesteld. Ik houd 

de klant op de hoogte van 
de mogelijkheden en laat ze 
kennismaken met alle nieuwe 
snufjes en gadgets voor op de 
boot. En mijn broer zorgt voor 
de oplevering in perfecte staat.
Ook al hebben onze ouders de 
weg voor ons vrijgemaakt, we 
gaan natuurlijk wel met onze 
tijd mee. Één van de dingen 
die wij als nieuwe generatie 
hebben gedaan is het toevoe-
gen van nieuwe merken. Onze 
ouders moesten daaraan wen-
nen, maar zien daar nu wel de 
resultaten van. Ook is het elek-
trisch varen een aspect wat wij 
op de voet volgen en de klant 
kennis mee laten maken.
In de winter zitten we trouwens 
ook niet stil! In deze maan-
den houden we ons bezig met 
schaatsen zoals het slijpen en 
verkopen hiervan. U kunt bij 
ons terecht voor merken zoals 

Viking, Zandstra en Salomon.
Door de dagelijkse activitei-
ten die we al 3 jaar met elkaar 
doen, beseffen wij goed dat het 
niet zomaar iets is wat onze 
ouders hebben opgezet de af-
gelopen jaren. En mede door 

deze nominatie realiseren wij 
hoe gaaf het is wat je als echt 
Loosdrechts familiebedrijf, dus 
met elkaar, kan bereiken.
Helpt u ons aan de titel? Stem 
dan op de website: www.on-
dernemervanwijdemeren.nl

 Foto: Manuel Goossens laat monsters van het gezuiverde rioolwater zien.

 Foto: Govard-Jan de Jong
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Rake klappen op kermis
Festiviteit afgesloten met Kop 
van Jut
ANKEVEEN  
Zondag jl. was de slotdag 
van de driedaagse kermis 
in Ankeveen. Traditioneel 
werd deze festiviteit af-
gesloten met de Kop van 
Jut-competitie.
 
Op het parkeerterrein aan het 
Stichts End was het druk. Vele 
Ankeveners en bezoekers van 
verder weg waren ondanks het 
regenachtige weer gekomen. 
Vooral bij de schiettent was 
het dringen, en ook was er flin-
ke aandacht voor wie Juts kop 
het meest pijn kon doen.
 
‘… WE HEBBEN WEL 
POWER IN ONZE FA-
MILIE’
 
Familiesucces
De naam Torsing prijkt veel-
vuldig op de lijst met winnaars 
van de Gouden Hamer. De 
naam en het postuur van Eric 
Torsing zou van een Viking 

kunnen zijn. De pater familias 
kijkt naar zijn dochter terwijl ze 
met de hamer uithaalt, en iets 
vertelt over de familiegeschie-
denis: “We zijn al vanaf 1740 
in Ankeveen en wij hebben de 
polder verderop uitgegraven 
als loonwerkers. Dus we heb-
ben wel power in onze fami-
lie.” Hij geeft aan dat zijn vader 
ook al goed kon slaan met de 
hamer en dat ze al dertig jaar 
goed voor de dag komen bij dit 
evenement. “Het mooie van 
het spel is: het is meedogen-
loos. Je moet je goed concen-
treren, hebt kracht én techniek 
nodig. Degene die de minste 
fouten maakt, wint.”
 
Organisatie
Organisator Jan de Kwant 
van Stichting Bevordering 
Vermaak en Cultuur vond het 
ondanks de regen een erg 
gezellige dag. De kermis had 
niet geleden onder het weer. 
Daarbij kon men bij te veel val-

lend water de grote feesttent 
in, zodat de pret continu door-
gang kon vinden. Met de Kop 
van Jut-competitie was dit jaar 

voor het eerst gekozen om in 
drie categorieën te strijden: 
jeugd, vrouwen en mannen. 
Antoon Boomgaard won bij 

de jongeren, Moniek Hermsen 
was de beste vrouw en bij de 
mannen was de winst voor…
jawel Ted Torsing!

Start bierbrouwerij op De Kwakel
Kwakel Bieren is ontstaan uit vriendschap

 

 Foto: Een van de dochters van Eric Torsing heeft net flink uitgehaald

KORTENHOEF - Op 5 oktober jl. was de introductie van de enige brouwerij in Wijdemeren op 
De Kwakel. Er werd gestart met de bekendmaking van de bierbrouwerij, in de vorm van een 
proeverij. Kwakel Bieren Kortenhoef is ontstaan uit vriendschap tussen Harro, Koos en Bert. 
Twee brouwers wonen op De Kwakel waar de oer-recepten worden ontwikkeld.
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Heel weekend     
Tromp Boat Races

REGIO   
Het op één na grootste 
jaarlijkse sportevenement 
in Hilversum staat weer 
voor de deur.
 
Voor roeivereniging Corne-
lis Tromp zijn de Tromp Boat 
Races (TBR) een hoogtepunt 
in het roeiseizoen. Op zater-
dag 19 en zondag 20 oktober 
komen weer zo’n vijftienhon-
derd roeiers uit het hele land, 
hun coaches en supporters en 
pakweg achthonderd boten 
naar het Hilversums Kanaal 

voor de langebaan roeiwed-
strijd van 5,2 kilometer.
De wedstrijden worden ge-
roeid op het Hilversums Ka-
naal, vanaf de Wijde Blik tot 
aan de roeivereniging Cornelis 
Tromp bij de jachthaven van 
de HWS De Sporthaven.
De start zal met piketten wor-
den aangegeven. De finish 
bevindt zich ter hoogte van de 
sociëteit van de vereniging.
Op zaterdag gaan de eerste 
boten om 8.30 uur het water 
op. Op zondag zal de laatste 
boot rond 15.00 uur over de 

finish gaan. Tijdens de races 
is er een vaarverbod op het 
Hilversums Kanaal en zijn er 
snelheidsbeperkende maatre-
gelen op de Vreelandseweg 
(N201). Tromp-vrijwilligers zul-
len langs het traject aanwezig 
zijn en aanwijzingen geven.

De Politie Gooi en Vechtstreek 
zal ook dit jaar de wedstrijden 
zowel op het land als op het 
water begeleiden.
 
 

   

720 euro opgehaald tijdens 
collecteweek
Nierstichting in Ankeveen

ANKEVEEN  
Ruim 60.000 vrijwilligers 
collecteerden van 15 tot 
en met 21 september in 
heel Nederland tijdens de 
collecteweek van de Nier-
stichting.
 
In Ankeveen bracht dat zo’n 
720 euro op. Alle bijdragen 
helpen om het welzijn van 
nierpatiënten te verbeteren. 
En dat is hard nodig, want le-
ven met een nierziekte beperkt 
je enorm. Daarom gaat de 
Nierstichting door totdat elke 
nierpatiënt de vrijheid heeft om 
gewoon te kunnen leven.
 

Collectanten essentieel
“De Nierstichting krijgt geen 
structurele financiële steun 
van de overheid en is afhan-
kelijk van giften en donaties. 
De inkomsten uit de collec-
teweek zijn dan ook erg es-
sentieel voor het werk van de 
Nierstichting”, benadrukt Coos 
de Wilde: Nierstichting collect-
ecoördinator in Ankeveen. “Wij 
bedanken alle collectanten 
dan ook hartelijk voor hun vrij-
willige inzet en donateurs voor 
hun steun. En zijn ontzettend 
blij met deze opbrengst. Want 
elke bijdrage helpt om nierpa-
tiënten de vrijheid in hun leven 
terug te geven.”

Collectant gemist?
Wie de collectant van de Nier-
stichting is misgelopen, kan 
alsnog een donatie doen op 
www.nierstichting.nl. Doneer 
en help mee om nierziekten te 
genezen.
 

Lezing: Bruggen in NL
NEDERHORST DEN BERG 
Voor vrijdagavond 25 ok-
tober a.s. heeft de Histo-
rische Kring Nederhorst 
den Berg een lezing met 
een bijzonder thema op 
het programma staan.
 
De heer ir. Frans Remery is 
die avond te gast voor een 
lezing over de geschiedenis 
van bruggen in Nederland. 
De lezing wordt gehouden in 
de Bergplaats en begint om 
20.00 uur.
In een land als Nederland, 
vol rivieren, beken, kanalen, 
grachten en talloze kruisende 
wegen voor spoor- en weg-
verkeer, fietsers en voetgan-
gers, is het vol van bruggen. 
Die zijn er in stad en land dan 
ook in een bonte verschei-
denheid, van oud tot modern 
en van klein tot groot, met als 
Nederlandse specialiteit be-
wegende bruggen.
In de lezing komt de ontwikke-
lingsgeschiedenis van brug-
gen in ons land aan de orde 
en die verliep niet altijd glad-
jes: bruggenbouwen moet 
je leren. Woeste rivieren en 
ijsgang maakten het de brug-
genbou-

wers in het verleden niet ge-
makkelijk en tegenwoordig is 
het almaar groeiende verkeer 
oorzaak van versnelde slijta-
ge en beperking van de le-
vensduur van de bruggen.
 
Bruggen zijn op de eerste 
plaats gebruiksvoorwerpen, 
bedoeld voor de inrichting van 
de infrastructuur. Ze zijn een 
duidelijke verbetering ten op-
zichte van de vroegere (veer)
boot of doorwaadbare plaats, 
maar vormen in veel geval-
len ook een verrijking van het 
landschap. Dit legt een grote 
verantwoordelijkheid op aan 
hen die zulke bruggen ont-
werpen en bouwen, juist om-
dat bruggen veelal gezichts-
bepalende constructies zijn 
en lang meegaan.
De heer Remery, is medewer-
ker van de Nederlandse Brug-
genstichting en zal in zijn ver-
haal ook aandacht schenken 
aan bruggen in de omgeving 
van Nederhorst den Berg. 
Kortom een lezing die zeker 
de moeite van een bezoek 
waard is. Graag tot ziens op 
25 oktober a.s. in de Berg-
plaats. De toegang is gratis.

   

Bijeenkomst     
Natuurontwikkeling
A N K E V E E N / K O R T E N -
HOEF De plannen van 
de provincie voor de pol-
ders in Wijdemeren zijn in-
middels doorgedrongen.
 
Vooral in Kortenhoef waar de 
rentmeesters langs de deuren 
van landeigenaren gaan om 
de plannen voor een nieuwe 
natuurinrichting te bespreken. 
Er wordt zelfs gesproken over 
mogelijke onteigening door 
de provincie. Verschillende 
landeigenaren hebben het 
plan opgepakt een vereniging 
op te richten om een visie te 

bepalen voor wat wij willen 
met onze polders. Graag no-
digen wij de landeigenaren 
van Ankeveen en Kortenhoef 
uit om met elkaar te bespre-
ken wat onze aanpak is en 
of zij hier deel van willen uit-
maken. Uiteraard is dit geen 
garantie voor succes, maar 
samen staan we sterker!
Wanneer: Donderdag 24 okto-
ber 2019 20:00 uur, Voor wie: 
Landeigenaren Ankeveen 
en Kortenhoef, Waar: Oude 
School, Kortenhoefsedijk 145, 
Kortenhoef, Waarom: Geza-
menlijke visie bepalen.

   

GooiTV
Vanaf woensdag 16 oktober 
2019 zendt GooiTV het vol-
gende programma uit: Ruud 
Bochardt praat over het dor-
penbeleid in Wijdemeren. TV 
Magazine staat onder andere 
stil bij Boer Pronk in Naarden, 
de kunstroute in Muiderberg 
en de kermis in Ankeveen. 

GooiTV Nieuws waarin met 
een aantal reporters verslag 
gedaan wordt van misdaad 
en ongevallen, maar ook aan-
dacht is voor andere serieuze 
onderwerpen. Burgemeester 
Freek Ossel (Wijdemeren) is 
In Gesprek Met Saskia Luijer 
over diverse zaken.

Kunst a/d vijfde Plas
In-/verkoop kunst & an�ek
Restaura�e- / lijstenatelier

Taxa�es nalatenschap / verzekering

Open: elke vrijdag en op afspraak
Herenweg 73, Breukeleveen

Open: elke vrijdag en op afspraak

www.galeriewijdemeren.nl
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KLEINDIERSHOW - HUIZEN
18 & 19 oktober
Vol enthousiasme is de Kleindier vereni-
ging Sport en Genoegen in samenwerking 
met de BKV uit Nederhorst den Berg  weer 
bezig met de organisatie van de Klein-
diershow Midden-Nederland. Op de show 
worden o.a. duiven, kippen, konijnen, 
kleine knagers en cavia’s tentoon gesteld. 
Er  zijn prachtige prijzen beschikbaar voor 
de eigenaren van de mooiste dieren. Er is 
ook aan de kinderen gedacht. Zo is er een 
springkussen, een leuke speurtocht en zijn 
diverse Oud Hollandse spelen. De show 
vindt plaats in het Visnet De Ruyterstraat 
7, 1271SR Huizen.
De openingstijden zijn: Vrijdag 18 okto-
ber vanaf 10.00 uur tot 22.00 uur met om 
20.00 uur de officiële opening. Zaterdag 
19 oktober  van 10.00 uur tot 15.00 uur. 
Kinderprogramma van 10.00 u tot 12.30 
u. De Kleindiershow Midden-Nederland is 
bekend in de hele regio vanwege de bijzondere dieren, de gezellige sfeer, en de heerlijke versna-
peringen. De toegang is gratis en u bent hartelijk welkom ook met uw (klein)kinderen.

ING WILDE BUITEN DAGEN 
- ’S-GRAVELAND
20 oktober
Klimmen, klauteren, schatgraven, 
vuurtje stoken en vogels spotten. 
Ben jij klaar om een boswachter van 
OERRR te worden? Ga dan de chal-
lenge van OERRR aan! Kom samen 
met je ouders naar dit super stoere 
gratis event. Je gaat op avontuur in 
‘s-Graveland en leert alle skills die je 
nodig hebt om een echte boswachter 
te worden. Trek laarzen en oude kle-
ren aan want boswachters van OER-
RR zijn niet bang om vies te worden! 
Deze activiteit is gratis, maar meld je 

wel vooraf aan via de website! Starten kan op verschillende momenten: tussen 10:30 en 14:30 
uur bij Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek in ‘s-Graveland, je bent ongeveer anderhalf uur 
onderweg. www.natuurmonumenten.nl

DANSEN OP EEN VIOOL MET PIETER VAN LOENEN  
- NEDERHORST DEN BERG
27 oktober
In opdracht van ballerina Ida Rubin-
stein schreef Igor Stravinsky een 
nieuw stuk voor haar Parijse balletge-
zelschap. Hij verwerkte in dit ballet, 
genaamd “Le baiser de la fée”, me-
lodieen van Tsjaikovski waardoor het 
werk zeer romantisch klinkt. Voor zijn 
vriend violist Samuel Dushkin maak-
te Stravinsky er een bewerking van 
voor viool en piano. En die bewerking 
gaan violist Pieter van Loenen en pi-
anist Tobias Borsboom zondagmid-
dag 27 oktober voor u spelen in Het 
Jagthuis. Daarnaast staan het “Dis-
tance de fée” van Takemitsu en de 
vioolsonates van Ravel en Poulenc 
op het programma. Beide musici zijn 
prijswinnaars van de Dutch Classical 
Talent Award. Pieter van Loenen studeerde onlangs af bij het Haags Conservatorium met een 
10 met onderscheiding. Geen wonder dat het juryrapport van het Nederlandse Vioolconcours 
hem “buitengewoon energiek en diep muzikaal” noemde. Pianist Tobias Borsboom was al vaker 
te gast in het Jagthuis. Naast zijn drukke concertleven is hij correpetitor aan het conservatorium 
van Amsterdam. Concert Pieter van Loenen en Tobias Borsboom: zondag 27 oktober 2019, aan-
vang 15.30 uur, entree 18,50 euro (tot 25 jaar 10 euro). Reserveren via de website www.jagthuis.
nl, per email via stal@jagthuis.nl of telefonisch 0294-252609. De locatie van het concert is Het 
Jagthuis, Middenweg 88, Nederhorst den Berg (Horstermeer).

18 oktober
A.L.V. An-
keveense  
IJsclub  
- Ankeveen
Op vrijdag 
18 oktober wordt de Algeme-
ne Ledenvergadering van de 
Ankeveense Ijsclub gehou-
den. De vergadering begint 
om 20.00 uur en vindt plaats 
in het clubgebouw van de ijs-
club, Stichts End 22a te An-
keveen. Leden en andere be-
langstellenden zijn van harte 
welkom.

19 oktober
Weekmarkt - Ankeveen
De markt wordt elke zaterdag 
gehouden op het Stichts End 
in Ankeveen, op de parkeer-
plaats naast de RK Martinus 
Kerk (uitgezonderd 3 weken 
in de zomervakantie). Je kunt 
gratis parkeren op het markt-
terrein of langs het Stichts 
End.

23 oktober
Film in de Herfstvakantie 
- loosdrecht 
Woensdagmiddag 23 okto-
ber om 14.30 uur film voor 
de jeugd vanaf 6 jaar in zes 
vestigingen van Bibliotheek 
Gooi en meer (Bussum, Eem-
nes, Loosdrecht, Muiden, 
Naarden en Weesp) Kom 
gratis naar de film en neem 
je vrienden mee! In de biblio-
theek wordt aangekondigd 
welke film er vertoond wordt. 
www.bibliotheekgooienmeer.nl

t/m 27 oktober
Expositie ‘Beter met 
Planten in Pinetum Blij-
denstein - Hilversum
Veel boeiende verhalen over 
de geneeskrachtige werking 
van de collectie. www.pinetum.nl

t/m 1 november
Expositie ‘Beestenboel’ 
in Galerie Wijdemeren 
- Breukeleveen
Een fraaie collectie kunst met 
dieren in de hoofdrol. 
U bent iedere vrijdag – en op 
andere dagen wanneer de 
vlag uithangt – welkom tus-
sen 11.00-17.00 uur. 
www.galeriewijdemeren.nl

8 november 
Carnavalsvereniging de 
schuimlikkers 
- Ankeveen
Op vrijdag 8 november om 
21.00 uur viert carnavalsver-
eniging de schuimlikkers, het 
prinsenbal in het Wapen van 
Ankeveen. Komt u ook?

13 november
Zingeving
Wat is dat precies en wat 
kun je er mee? En hoe geef 
iemand zin aan het leven als 
men dementie heeft? Is het 
dan moeilijker? Op onderzoe-
kende manier gaan we met 
elkaar kijken naar wat zin-
geving precies is en hoe we 
het tegenkomen in ons leven. 
Ook in het leven van iemand 
met dementie. Een avond 
met veel voorbeelden uit het 
alledaagse leven die mogelijk 
aan het denken zetten. Gast-
spreker: Foekje Damstra, 
geestelijk verzorger bij Ama-
ris. 19:30 tot 21:00, Wijkcen-
trum de Koepel, Kapittelweg 
399a, Hilversum

Iedere zaterdag en zon-
dag 12-18 uur
Herfst expositie open 
Gallery McSorley
- s-Graveland 
Het is de enige Gooise Gal-
lery, die meer dan 63 he-
dendaagse Nederlandse en 
internationale kunstenaars 
brengt, die professioneel 
creaties maken in allerlei 
materialen, van schilder- tot 
grafiekkunst, van brons tot 
glas en hout en textielkunst. 
Galerie bezoekers kunnen 
nu gratis kaarten krijgen voor 
de aankomende Amsterdam 
Afforable Art Fair 30 okt. - 3 
nov. in de Kromhouthal, Ge-
dempte Hamerkanaal 231, 
1021 KP Amsterdam.  www.
gallerymcsorley.com of kom 
langs in de galerie: Zuider-
einde 124, ’s-Graveland.

Let op!

Gewijzigd aanleveradres

uitagenda@dunnebier.nl

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan 
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl
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Warinschool Nederhorst den Berg
Vervoers-challenge

Bedrijfsbezoek langs finalisten 
van Ettekoven

In het kader van het Kinderboekenweek-thema “Reis mee!” had de 
activiteitencommissie iets origineels bedacht over hoe de kinderen die morgen 
naar school zouden komen.


