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Kortenhoefse 
jeugd overheerst 
in Wielerronde
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Tijden van weleer zullen 
nooit herleven met Joop 
Zoetemelk, Laurent Fignon 
en Geurt Pos in de Prof-
ronde van Kortenhoef de-
cennia her, maar zondag jl. 
was weer een heerlijk dagje 
wielrennen over de Ker-
klaan en aanliggend stra-
tencircuit.

Van half tien tot half zes was 
jong en oud enthousiast bezig 
om er een waar wielerspekta-
kel van te maken, waar orga-
nisator Jos Egberink tevreden 
was over de medewerking van 
omwonenden. Geen gezeur 
over geparkeerde auto´s of 
blokkades door dranghekken 
e.d. De vrijwilligers van de 
Gooise Wielerclub De Ade-
laar, de plaatselijke EHBO (die 
gelukkig weinig werk had), de 
officials van de KNWU en de 

speakers deden hun uiterste 
best om goed voor de dag te 
komen. De vele bedrijven met 
reclames, inclusief hoofdspon-
sor Veilinghuis Van Spengen, 
zullen ook blij zijn met deze 
mooie promotie van het ama-
teurwielrennen. Eerst gingen 
wielrennertjes vanaf 7 jaar in 
de KNWU-categorieën 1 t/m 
7 van start, allemaal in strak 
gekleurde sponsorshirts op up 
to date racefietsen. Langs de 
hekken voornamelijk ouders, 
opa’s en oma’s om hun kroost 
op te peppen.

Dikke Banden Race
Voor alle meiden en jongens 
die ook graag fietsen, maar 
niet als officiële wielrenner, 
was er de Dikke Banden Race, 
op je eigen fiets. Wel kreeg ie-
dereen een helm, je weet maar 
nooit. In drie leeftijdsgroepen 
gingen ruim 110 deelnemers 
van start over een parcours 
van 1,3 km. Hier was de Kor-

tenhoefse overheersing duide-
lijk. Bij de allerjongsten won de 
8-jarige Ruben van den Broek 
overtuigend, in de middenca-
tegorie was Hugo ten Brugge 
nummer één, nipt gevolgd door 
Ties Hagen. Bij de kinderen tot 
12 jaar won Duron Gatair met 
een straatlengte voorsprong 
op Siem Fecken, het snelste 
meisje was Esmée Boegscho-
ten, met mandje voorop. Een 
prachtig gezicht, al die fanatie-
ke jonge fietsers.

Senioren
Om 14.00 uur mochten de 
Masters vanaf 40+ hun been-
spieren testen. Het tempo over 
50 km. was razend hoog. Er de-
den dan ook 9 ex-Nederlandse 
kampioenen mee. Hier hadden 
de Kortenhoevers moeite om 
aan te haken: Rogier Pos werd 
15e, Mario Hagen 22e en Rai-
mon Knip kwam als 34e over 
de meet. De grote race met Eli-
te, Beloften en B-Professionals 
ging over 25 rondes van 3,2 
km. Gelukkig deze keer geen 
duikpartijen in de sloot naast 

de Kwakel. Een kopgroep met 
een Kerklaan-lengte voor op 
het peloton resulteerde in deze 
top- 3: Niels Overmonde (1), 
Niels Boele (2) en Guillaume 
Visser (3).
Hier in Kortenhoef blijft het pure 
sport, hier geen VIP-lounges 
en dure sponsorbussen, maar 
een krakkemikkige caravan, 
een paar koffiekannen en een 
simpel podium met liefhebbers 
die strijden voor hun sport. Zo 
hoort het! De Wielerronde van 
Kortenhoef is weer helemaal 
terug.

Foto: Duron Gatair wint Dikke Banden Race (foto: Eric Daams)

t/m 3 oktober
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HILVERSUM ZONDAG 26 SEPT & 3 OKT OPEN!
Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL
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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
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
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00

Oogarts
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren 06 - 454 06 022
Verloskunde Praktijk kortenhoef 06 - 238 08 670

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hoflaan 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27 
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
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau) 035 - 692 63 50
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
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef          www.zorginkortenhoef.nl
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93

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
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer   emmanuel.kummer@politie.nl
Wijkagent K’hoef/’s-Graveland   merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg/Ankeveen annemarie.van.gent@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 29 28
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Zo. 26 september: 9.30 uur: 
 Liturgiegroep
 OLV Hemelvaart
 Do. 24 september: 10.30 uur: 
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 26 september: 9.30 uur: 
 L. Wenneker
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via
     tel. 0294 - 251315)

 H. Antonius
 Za. 25 september: 19.00 uur: 
 R. Simileer
  (Aanmelden: op di. en do. 
      ochtend 9.00-12.00 via tel. 
      035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het 
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk
 Oec. Vredesdienst in 
 OLV Hemelvaart 
 Zo. 26 september: 10.00 uur:
     Ds. E.J. van Katwijk
 Kerkdienst met max.
 30 aanwezigen. Aan-
 melden vooraf verplicht  
 (scriba@kerkopdeberg.nl,
 tel. 0294-252654). De  
 kerkdiensten zijn ook 
 online te volgen; meer 
 informatie op
 www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 26 september: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren
 Aanmelden verplicht, info:
 www.hervormdegemeen
 tesgraveland.nl/aanmelden

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 26 september: 9.30 uur:
 Ds. W.H.B. ten Voorde

 Oec. Streekgemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 26 september: 11.15 uur:
 Anne Marie Booij
      Aanmelden verplicht:

       Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

 Graankorrel ‘s-Graveland 
 Zo. 26 september: 10.00 uur:
 Ds. A. Parmentier

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

www.versawelzijn.nl

Koken voor buren? Een creatieve of sportieve workshop 
geven, speurtocht of wandeling organiseren? 

Alles kan tijdens de Week tegen Eenzaamheid,  
30 sept - 7 okt! Meld jouw activiteit aan op  
teamwijdemeren@versawelzijn.nl en kijk op  

www.versawelzijn.nl/week-tegen-eenzaamheid 
voor de spelregels en hoe wij jouw activiteit 

kunnen ondersteunen.

Versa Welzijn, gewoon  
goed bereikbaar

zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met: 

Elke week Markt in Ankeveen

groenten en fruit, brood en gebak, 
kaas, noten, olijven, bloemen, 

bonbons, siroop en koffie to go
(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)  

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor uw 
eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een passende

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

#samenvoordieren

WORD
DONATEUR

OF KOM 
IN ACTIE!
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Gemeenteraad in het kort
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Los van lange uitweidin-
gen, vinnige woordenwis-
selingen, openbare excu-
ses, boze reacties vanuit 
sociale media, stemver-
klaringen en uiteraard ook 
zinvol debatteren over di-
verse onderwerpen nam 
de gemeenteraad vorige 
week donderdag in drie 
uur en 20 minuten verga-
deren een aantal besluiten.

1. Naar aanleiding van een 
rapport van bureau Necker 
van Naem over de gebrekkige 
organisatie op het gemeen-
tehuis steunde de gemeen-
teraad unaniem een amen-
dement met als belangrijkste 
punten: Zo spoedig mogelijk 
een concern- controller aan te 
stellen voor € 80.000 per jaar. 
Het gemeentebestuur moet 
een verandermanager aan-
nemen met de opdracht een 
verbeterplan voor de bedrijfs-
voering op te stellen. Voorts 
komt er 130.000 euro inciden-

teel en 65.800 euro structureel 
beschikbaar om een en ander 
financieel te ondersteunen. 
De raad wil ook tempo, in 
december wil men de stand 
van zaken horen. Tot slot wil 
de raadsleden ook elke drie 
maanden een rapportage over 
de voortgang.

2. Met CDA, VVD en Dorpsbe-
langen vóór (11 tegen 8) steun-
de de raad een wijzigingsvoor-
stel van de VVD om akkoord 
te gaan met de verkoop van 
4.800 m2 gemeentegrond aan 
de Molenmeent in Loosdrecht 
om op die plek woningbouw te 
realiseren. Met dien verstande 
dat op het rechtergedeelte van 
het bouwvlak (richting rotonde- 
red.) gestapelde appartemen-
ten worden gebouwd en op het 
linker gedeelte grondgebon-
den. Het voorbereiden mag 
€ 64.000 kosten. Het andere 
amendement van D66 om he-
lemaal geen appartementen te 
bouwen werd verworpen. Op-
positiepartijen De Lokale Partij 
en PvdA/GroenLinks stemden 
tegen beide amendementen.

3. Behalve de VVD ging de 
totale gemeenteraad akkoord 
met de kaders die B&W willen 
stellen aan projectontwikke-
laar Dutchen dat jachthaven 
De Otter aan de Oud-Loos-
drechtsedijk wil herinrichten 
als vakantiepark. Een greep 
uit die regels: de bestemming 
en functie van de jachthaven 
blijven behouden. Ligplaatsen 

met aanlegsteigers blijven. 
Het woningaanbod blijft het-
zelfde of wordt gelijkwaardig 
teruggebracht. Karakteristieke 
elementen, zoals ophaalbrug 
en restaurant blijven in ge-
bruik. De ontwikkeling dient bij 
te dragen aan het vergroten 
van de zichtbaarheid, de be-
leefbaarheid en de toeganke-
lijkheid van het water.

De burgemeester ging ervan 
uit dat de volgende raads-
vergadering weer zal plaats-
vinden in de raadszaal met 
fysieke aanwezigheid van 
raadsleden, B&W, ambtena-
ren, pers en belangstellenden 
op de publieke tribune.

Hoofdlijnen voor ontwikkeling Ter Sype    
bekend
WIJDEMEREN
Op dinsdag 14 september 
heeft het college van bur-
gemeesters en wethouders 
in een brief aan de raad de 
kaders voor de bouw van 
de nieuwe wijk Ter Sype op 
hoofdlijnen beschreven. Na 
reactie van de raad worden 
deze hoofdlijnen verder uit-
gewerkt en aangescherpt 
en in december ter vast-
stelling aangeboden.

Woningbouw in combinatie 
met bedrijven
In Wijdemeren is behoefte 
aan woningen en ruimte voor 
bedrijven. Daarom is gekozen 
voor een combinatie. Over de 
verhouding bedrijven en wo-
ningen kan het college nog 
geen duidelijkheid geven. Er 
wordt eerst meer onderzoek 
gedaan naar de geluidsbelas-
ting ter plekke en de invloed 
hiervan op de gezondheid van 
de toekomstige bewoners en 
ondernemers. Vanwege de hui-
dige wetgeving moeten gebou-

wen al bijna energieneutraal 
en gasloos worden. Boven-
dien moet de stikstofuitstoot 
laag zijn omdat de nieuwe wijk 
dichtbij Natura 2000 ligt.

Financiën
Voor Ter Sype is geen extra 
geld nodig. De bestaande fi-
nanciële voorzieningen bieden 
nog genoeg ruimte. Zo is er 
bijvoorbeeld bij de bouw van 
de nieuwe IKC’s al rekening 
gehouden met de bouw van 
woningen in Ter Sype. Een 
verkeersonderzoek naar de 
wegen in Ter Sype en de we-
gen eromheen zal deel gaan 
uitmaken van de ontwerp op-
gave voor Ter Sype. In het 
Mobiliteitsplan wordt een di-
recte autoverbinding tussen 
de Nieuw-Loosdrechtsedijk en 
de Rading over Ter Sype voor-
gesteld. De Tjalk wordt daar-
door een rustigere woonstraat. 
Wethouder verkeer Boermans: 
“Hiermee kunnen we de Tjalk 
aanpassen naar een 30 kilo-
meter weg. Dit is passend bij 

de omgeving.”

Passen in de omgeving
De ontwikkelaar wordt ge-
vraagd om aandacht te be-
steden aan de overgang van 
Ter Sype naar het omliggende 
landschap en de naast gelegen 
huizen. De schaal moet aan-

sluiten bij die van de omgeving 
en de overgang naar het omlig-
gende landschap kan worden 
verzacht met groen. Natuurlijk 
zal het ontwerp voor de nieuwe 
wijk Ter Sype moeten passen 
binnen alle bestaande kaders 
en wet- en regelgeving. Hierbij 
kun je bijvoorbeeld denken aan 

de Woonvisie van de gemeen-
te Wijdemeren 2021-2024 of 
de Provinciale Omgevings-
verordening NH2020 van de 
Provincie Noord-Holland. Maar 
ook aan landelijke wetgeving 
op het gebied van bijvoorbeeld 
stikstof en milieu- en bouwre-
gelgeving.

 Foto:

FOTO: gemeente Wijdemeren Foto:
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Esther Kaper beoogd lijsttrekker 
ChristenUnie Wijdemeren
WIJDEMEREN
Esther Kaper is door het 
afdelingsbestuur van de 
ChristenUnie voorgedra-
gen als lijsttrekker voor 
de gemeenteraadsverkie-
zingen op 16 maart 2022. 
Kaper (37) woont in Kor-
tenhoef, is zelfstandig on-
dernemer en duo-commis-
sielid van de ChristenUnie 
Noord-Holland.

Heleen den Otter, voorzitter 
afdelingsbestuur: “Bij de ge-
meenteraadsverkiezingen in 
2018 deed de ChristenUnie 
voor het eerst mee in Wijdeme-
ren. Met Esther Kaper kiezen 
wij opnieuw voor een betrokken 
en bevlogen lijsttrekker. Haar 
enthousiasme en lef om de 
ChristenUnie vier jaar geleden 
op de kaart te zetten, hebben 
ervoor gezorgd dat nu meer 
mensen betrokken zijn geraakt. 
Ondertussen heeft ze ervaring 
opgedaan als duo-commissie-
lid in de Provinciale Staten.”
Kaper is ervan overtuigd dat de 
ChristenUnie een frisse wind 
kan laten waaien door de Wij-

demeerse gemeenteraad. “Wij 
zijn als nieuwe partij hier dub-
bel gemotiveerd om een ver-
schil te maken voor inwoners 
van Wijdemeren. Daarnaast 
ervaar ik een toenemend en-
thousiasme in de dorpen voor 
onze christelijk sociale idealen. 
Samen met ons team en en-
thousiaste vrijwilligers gaan we 
voor die eerste zetel!” Kaper is 
getrouwd en heeft twee zonen. 

Ze is geboren en getogen in 
Kortenhoef. Haar overgroot-
vader, Jacob Luijer, had een 
kruidenierszaak aan de Kor-
tenhoefsedijk. De leden van 
de lokale afdeling stemmen 
op een later moment over de 
voordracht, als de kandidaten-
lijst definitief wordt vastgesteld.

Foto: Anouk Strijbos
   

Ruim 23.500 euro voor KWF 
Kankerbestrijding

WIJDEMEREN
De collecte voor KWF Kan-
kerbestrijding in Wijdeme-
ren heeft € 23.579,61 opge-
bracht. Hartelijk dank voor 
uw bijdrage!

De opbrengst in ’s-Graveland/
Kortenhoef was: € 9847,38. In 
Loosdrecht € 7575,11, in Ne-
derhorst den Berg € 5021,00 
en in Ankeveen: € 1136,12. 
Wie de collectant heeft gemist, 
kan alsnog een gift overma-
ken op giro 26000 ten name 
van KWF Kankerbestrijding in 
Amsterdam. Met het geld dat 

de collectanten hebben opge-
haald, blijft KWF Kankerbestrij-
ding zich inzetten voor minder 
kanker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven. Dat 
doet zij echter niet alleen, maar 
samen met patiënten, onder-
zoekers, artsen, donateurs en 
vrijwilligers. Samen moeten én 
kunnen we tegen kanker strij-
den want helaas overlijden er 
nog jaarlijks 42.000 mensen 
aan kanker. Wetenschappe-
lijk onderzoek blijft daarbij nog 
steeds heel hard nodig. Zie 
KWF.NL voor meer informatie.

   

 Burendag Willie Dasplein
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 25 september 
is er Burendag op het Wil-
lie Dasplein in het centrum 
van Nederhorst den Berg.

Tussen 11 en 15 uur zijn er 
spelletjes voor jong en oud, 
onder het genot van een kopje 
koffie/ thee of fris.

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vierkant lekker!
Speculaasbrok

8 stuks € 4,00

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Autobedrijf Jansen & Jansen

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556
info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   
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Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!

Wij op zoek naar toppers  
voor in ons restaurant! 

Ankeveen • 035 53 39 155
restaurant1244.nl

Ons jonge en ambitieuze team  
is op zoek naar een zelfstandig  
werkend kok, afwassers en een  
interieur verzorger (ca. 18 uur p/w). 
  
Lijkt het jou leuk om op dit unieke 
plekje in Ankeveen te werken  
en ons team te versterken,  
bel dan 035 53 39 155  
of mail naar 
info@restaurant1244.nl
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College wil participatie en maatregelen   
Smidsbrug
WIJDEMEREN
De gemeente wil starten 
met de participatie om 
samen met belangheb-
benden maatregelen uit te 
werken die de verkeersvei-
ligheid rondom de Smids-
brug moeten verbeteren. 
Aan de raad is budget ge-
vraagd om de maatregelen 
samen met een werkgroep 
uit te werken zodat deze in 
2022 kunnen worden uitge-
voerd.

Uit onderzoek is gebleken dat 
de bestaande verkeerssituatie 
rondom de Smidsbrug onvei-
lig is en de doorstroming on-
voldoende. Het college heeft 
een aantal maatregelen om 
dit te verbeteren onderzocht 
op haalbaarheid. Het college 
meent dat het onderzoek dat 
de voorgestelde oplossingen 
technisch maakbaar en ruim-
telijk haalbaar zijn. De weer-
stand tegen de op haalbaar-

heid onderzochte maatregelen 
is bij omwonenden en tegen-
standers van onder andere de 
ontwikkelingen van Zuidsingel 
fase 8 groot. De protestborden 
in de omgeving van de Smids-
brug maken dit zichtbaar en 
tijdens de bijeenkomst waarin 
de resultaten van het onder-
zoek werden gepresenteerd 
werd dit bevestigd. De eerder 
voorziene ontwikkeling van 
Zuidsingel fase 8 is niet meer 
aannemelijk. De verkeers-
maatregelen die direct voort-
kwamen uit de aanleg daarvan 
zijn daarom niet meer nodig. 
Verkeersmaatregelen rondom 
de Smidsbrug blijven wel no-
dig.

Aanvullend advies VVN
Door een ingezonden brief 
van de lokale afdeling van 
Veilig Verkeer ontstond on-
duidelijkheid over het eerder 
uitgebrachte advies van Veilig 
Verkeer Nederland. Dit heeft 

onrust veroorzaakt. Daarom 
heeft wethouder Boermans 
beide partijen uitgenodigd om 
ter plekke te komen kijken. Op 
basis van dit overleg is een 
aanvullend advies uitgebracht. 
Onderdeel hiervan is om snel 
te starten met korte termijn 
maatregelen. Deze bestaan 

uit het rood maken van de 
fietsoversteken en een mid-
deneiland aan te brengen op 
de kruising Smidsbrug-Noor-
dereinde-Zuidereinde-Leeu-
wenlaan. Daarnaast is het 
wenselijk onderzoek te doen 
naar het afsluiten van de Em-
maweg en/of de Koninginne-

weg zoals o.a. voorgesteld is 
door VVN en/of het doen van 
aanpassingen aan de krui-
sing Kerklaan-Koninginne-
weg-Smidsbrug-Emmaweg. 
De gemeente geeft de door 
VVN geadviseerde maatrege-
len als uitgangspunt mee aan 
de werkgroep.

   

Kortenhoefse Down Under
Door: Sacha Molenkamp

MELBOURNE
Door weer en wind fietste ik 
naar het Comenius Colle-
ge in mijn regenpak van de 
HEMA. Tijdens mijn studen-
tentijd in Utrecht zat ik op de 
grond naast mijn kacheltje 
te studeren. Ik had het altijd 
koud. Toen ik jaren later in 
het hete Dubai woonde had 
ik niet eens een (regen)jas. In 
Australië geniet ik enorm van 
het mooie weer, al hebben we 
hier in Melbourne ook winter. 
Hier gaan de mutsjes al op 
bij 13 graden, maar lopen ze 
tegelijkertijd op teenslippers. 
Het is een land van extremen, 
zo ook qua klimaat. De regen 
ben ik zelfs gaan waarderen 
hier. De ‘farmers’ hebben de 
regen echt hard nodig. Austra-
lië kent ook extreme regenval 
met hele nare overstromingen 
al zijn die gelukkig verder bij 
mij vandaan. Ik vind de mooie 
slootjes in Kortenhoef namelijk 
al eng genoeg om vlak langs 
te rijden. Vooral omdat we hier 
links rijden. Dus zo stoer ben 
ik nou ook weer niet.

We ervaren hete zomers waar 
de UV- stralen echt wel ster-
ker zijn dan in Nederland. Mijn 
Gooise vriendinnen waren 
licht geïrriteerd, omdat ik bleef 
zeuren dat ze zich moesten 
insmeren hier. En zeker niet 
met factor 8 van het Kruidvat 
zoals we dat vroeger deden. 
En ja hoor, dat ene plekje dat 
ze niet ingesmeerd hadden 
was verbrand. Vroeger wilde ik 
als bruinste meisje van de klas 
terugkomen na de zomerva-
kantie. Die tijd is toch echt wel 
over. Hier dragen schoolkinde-
ren de helft van het jaar ver-
plicht hoedjes en zonnebrand.

Tevens hebben we ieder 
jaar die vreselijke bosbran-
den, maar alleen de hartver-
scheurende bosbranden van 
2019/20 haalden het wereld-
nieuws. Mijn vader durfde 
eerst de lange reis van Korten-
hoef naar Melbourne niet aan. 
Hij dacht dat heel Australië in 
brand stond. Hij was even ver-
geten dat Australië bijna 200 
keer zo groot is als Nederland. 
Net zoals sommigen denken 
dat kangoeroes op straat rond 
hoppen en sommige Austra-

liërs denken dat velen in Ne-
derland op klompen lopen. Ik 
heb nog nooit iemand in Kor-
tenhoef op klompen gezien, 
maar ik ben dan ook al heel 
lang weg.

Ik heb de kangoeroes wel 
eens op straat gezien hoor. 
Meestal dood. ‘Roadkill’ noe-
men ze dat. Of in de super-
markt, omgedoopt tot een 
worstje. Schijnt gezond te zijn, 
maar doe mij toch maar zo’n 
lekker kroketje van de FEBO 
in Hilversum. Mmm.

Helaas zit een kroketje er 
nog niet in. Inmiddels heb ik 
wel toestemming om Austra-
lië te verlaten voor een fa-
miliebezoek, maar zijn we in 
Melbourne weer eens in lock-
down. Nummer 6 om precies 
te zijn, al 7 weken. En geloof 
me, onze lockdowns zijn veel 
strenger, terwijl onze dage-
lijkse besmettingen veel lager 
zijn. We moeten binnen een 
radius van 5km van ons huis 
blijven. Winkels, horeca en 
scholen zijn dicht. Mijn kinde-
ren hebben sinds 2020 al 150 
dagen school gemist. En zo 

zijn er nog veel meer restric-
ties. Als Westers land lopen 
we schandalig achter met vac-
cinaties. Zoals ik ook in mijn 
boek schrijf; ik ben geen epi-

demioloog of politicus, maar ik 
moest bovenstaande gewoon 
even kwijt. ‘I have had en-
ough!’
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Derde Gooise Rainbow 
Week komt eraan
REGIO
De derde Gooise Rainbow 
Week in het Gooi vindt 
plaats in de week van 10 tot 
en met 15 oktober. Tijdens 
de Rainbow Week kleuren 
we in de gemeenten in de 
Gooi en Vechtstreek in met 
alle kleuren. Iedereen, on-
geacht seksuele voorkeur, 
geaardheid en afkomst, is 
welkom! Ook dit jaar wordt 
de week weer wordt afge-
sloten met het Rainbow 
Ball in de Vorstin. Onder-
nemers, organisaties, in-
woners: meld je actie aan 
via communicatie@gooien-
vechtinclusief.nl

In de Gooise Rainbow Week 
staan er diverse activiteiten op 
het programma. Dit jaar is er 
extra aandacht voor de 50+er, 
de jeugd en de LHBTI-ers 
met een beperking. Tijdens de 
Rainbow Week vragen wij op 
zoveel mogelijk manieren aan-
dacht voor sociale acceptatie, 
veiligheid en zichtbaarheid van 
LHBTI-personen in de Gooi- en 
Vechtstreek. Voorgaande twee 

jaren werd de Rainbow week 
door de Gemeente Hilversum 
georganiseerd. Met ingang van 
dit jaar is de organisatie in han-
den van de nieuwe Stichting 
Gooi en Vecht Inclusief.

Ondernemers, organisaties en 
inwoners: meld je activiteit aan. 
Steeds meer inwoners, organi-
saties & ondernemers en ho-
reca melden zich aan om mee 
te doen met een actie in de 
Rainbow week. Wil je als on-
dernemer, organisatie of parti-
culier meedoen met deze leuke 
week? Hijs de regenboogvlag 
en bedenkt een leuke actie 
die past bij het thema! Meld je 
actie aan via communicatie@
gooienvechtinclusief.nl

Meer weten? Kijk op: https://
www.facebook.com/gooien-
vechtinclusief; https://www.
instagram.com/gooienvechtin-
clusief

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met commu-
nicatie@gooienvechtinclusief.
nl

WIJDEMEREN - Eens de twee weken 
zullen de bladen worden opgesierd met 
een Historische Foto van de Week. Ver-
zorgd door de drie historische kringen 
van Wijdemeren. Deze aflevering is van 
de Historische Kring Nederhorst den 
Berg.

De freules Warin op hun eigen pontveer 
bij boerderij Vechthoeve

Pontbaas Spruijt gaat hoog gezelschap 
naar de andere kant van de Vecht 
overzetten. Het zijn de dames Warin 
van kasteel Nederhorst, die tevens de 
eigenaressen van deze veerpont zijn. 
Hun palfrenier houdt het paard dat de 
koets trekt vast aan het bit. De freules 
Warin, Constantia (1820-1902) en Clara 
(1818-1899) staan te praten met Marie 
Spruijt, die twee van haar vele kinderen 

aan de hand houdt. De foto dateert in 
ieder geval van vóór 1899.

Dit pontveer was een belangrijke scha-
kel binnen het regionale wegennet. Dat 
bleek des te meer in 1928. Baron van 
Lijnden, de erfgenaam van de Warins, 
sloot toen het veer voor een week 
vanwege een geschil met de gemeente 
over subsidie. Het verkeer vanuit het 
Gooi naar Abcoude, Amstelland en Am-
sterdam lag nagenoeg plat. Vanaf 1936 
verloor de pont snel klanten. Zij hadden 
meer vertrouwen in de nieuwe brug 
over de Vecht bij Uitermeer. De pont is 
onder de naam ‘De pont van Nagel’ nog 
jarenlang gebruikt door een paar boe-
ren van het Grote Eiland om vee naar 
de overkant van de Vecht te brengen. 
Tevens kwam hij goed van pas tijdens 
de hooibouw.

HISTORISCHE FOTO VAN DE WEEK
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Afvalvrije natuur
Gewapend met grijper en 
vuilniszak schuim ik, samen 
met Bibi, Hannah en Paul, de 
bermen van het Googpad af, 
op zoek naar zwerfafval. En 
het gekke is dat ik me nor-
maal gesproken erg stoor aan 
zwerfafval, maar deze keer 
niet. Ik ben blij als ik een leeg 
verfrommeld blikje tussen de 
groene bladeren vandaan haal 
of een snoeppapiertje tussen 
de stenen. Zo! Weer een stuk 
afval minder in de natuur! Dat 
voelt goed. En langzaam vult 
de vuilniszak zich met plastic 
dekseltjes, glazen flesjes en 
sigarettenpeuken. En we zijn 
niet de enige die hier vrolijk van 
worden. Onderweg worden we 
regelmatig positief toegespro-
ken door voorbijgangers op 
de fiets: ‘Goed bezig!’ of ‘Jul-
lie doen goed werk!’ Ook daar 
worden we blij van.

Bibi, Hannah en Paul zijn onze 
kersverse vrijwilligers uit Ne-
derhorst den Berg. Na een 
oproep van ons in deze krant 
hebben zij en nog zeven ande-
ren zich aangemeld om regel-
matig mee zwerfafval te gaan 
rapen rondom de Spiegelplas. 
En daar zijn we heel blij mee! 
Fijn dat buurtbewoners zich in 
willen zetten voor een schone 
leefomgeving.
Natuurlijk is dit niet zoals het 
hoort. We hebben liever dat 
deze acties niet nodig zijn en 
dat iedereen zijn afval gewoon 
weer mee naar huis neemt. 
Boswachters zijn in de zomer-
maanden wekelijks druk met 
het opruimen van zwerfafval 
op en rondom de Spiegelplas. 
Tientallen bezoekers genieten 
hier van het koele, heldere 
water aan de stranden van de 
Spiegelplas. Maar helaas blijft 
er na afloop regelmatig zwer-
fafval, soms zelfs tassen vol, 
achter op de stranden en in de 
struiken.

Ik vraag me regelmatig af 
waaróm bepaalde mensen hun 
afval achter laten op straat of 
in de natuur. En met mij vele 
anderen. Rijkswaterstaat heeft 
zelfs een stappenplan ge-
maakt voor gedragsverande-
ring m.b.t. zwerfafval. Zij noe-
men verschillende motieven 
die verklaren waarom mensen 
dit doen. Ze kunnen sceptisch 
zijn: “Wat maakt dat ene flesje 
van mij nou uit?” Ze doen het 
onbewust, omdat ze misschien 
nooit geleerd hebben om hun 
afval in de vuilnisbak te gooien. 
Of het is uit weerstand: “Nie-
mand gaat mij vertellen wat ik 
moet doen”. En deze laatste 
groep is het moeilijkste om te 
beïnvloeden lijkt me. Het stap-
penplan van Rijkswaterstaat 
geeft in elk geval aan dat posi-
tieve communicatie belangrijk 
is. Misschien moeten we een 
bordje plaatsen met de tekst: 
“Op een schoon strand zit je 
toch veel lekkerder dan op een 
vuilnisbelt?”

Tijdens ons rondje heb ik Bibi, 
Hannah en Paul uitgelegd 
waarom Natuurmonumenten 
geen vuilnisbakken plaatst in 
haar natuurgebieden. Uit erva-
ring weten we namelijk dat hoe 
meer vuilnisbakken er staan, 
hoe meer vuil er achter gelaten 
wordt. En zodra er een zak met 
vuil naast een volle vuilnisbak 
gezet wordt, scheuren vogels 
– vooral kraaien en meeuwen 
– die open. Het resultaat is dat 
het vuil alle kanten op waait. 
Bovendien kunnen vogels en 
andere dieren er in stikken of 
verstrikt raken.

Dus zolang nog niet iedereen 
zijn afval mee naar huis neemt, 
blijven vrijwilligers en boswach-
ters strijden voor een afvalvrije 
natuur. Wil jij ons daarbij hel-
pen? Geef je op via vechtplas-
sen@natuurmonumenten.nl.

Jan Schriek, geschiedenisman van 
de drie dorpen
Als de man zonder lokale ge-
schiedenis stap ik door de deur 
van Kerklaan 89 in Kortenhoef, 
het pand van de Historische 
Kring In de Gloriosa, waar het 
verleden van Ankeveen, Kor-
tenhoef en ’s-Graveland in de 
vorm van documenten, foto’s 
en voorwerpen wordt gekoes-
terd.

Dus geen idee dat ik het voor-
malige pand van de brand-
weer betreed. Binnen zit 
Jan Schriek, de voormalige 
vrachtwagenchauffeur die te-
genwoordig het verleden van 
de drie dorpen bij de mensen 
thuisbezorgt. Als nieuwkomer 
ken ik alleen het Kortenhoef 
van vandaag. Jan Schriek (74) 
groeide er op – op de Koningin-
neweg – toen Kortenhoef nog 
vooral weiland was. ‘Die hele 
bebouwing moest toen nog ko-
men, ik heb alles zien bouwen. 
Kortenhoef stelde toen nog niet 
veel voor. De Koninginneweg, 
de Emmaweg, de Kortenhoef-
sedijk en de Oranjebuurt, dat 
was het ongeveer.’

Jan: ’In 1982 zijn we begonnen 
met de Historische Kring. Veel 
materiaal was er toen nog niet, 
maar vanaf dat moment kwam 
er veel los. We hadden toen 
zo’n vijftig leden, nu ongeveer 
vijfhonderd vijftig, niet alleen 
in de drie dorpen, zelfs ook in 
Groningen en Zeeland. Een 
kleine tien vrijwilligers is hier 
actief, vooral voor het digitali-
seren van het materiaal. Dat is 
een enorme klus. We hebben 
nu ongeveer 27000 gedigitali-
seerde foto’s.’

Jans rol is vooral die van een 
vraagbaak. Hij is actief sinds 
1985 en is het bestuurslid met 
de langste zittingsduur. ‘De 
eerste keer dat ik bij de kring 
kwam, was het fotomateriaal 
nog ongeordend, ook bij ge-
brek aan kennis. Ik kende de 
buurt goed en heb het materi-
aal per straat of delen van stra-
ten ingedeeld. Ik heb kennelijk 

de behoefte dingen te ordenen, 
zeker als het om geschiedenis 
gaat. Zo heb ik ook de historie 
van de Koninginneweg – foto’s 
van panden, bewoners – in 
kaart gebracht, de plek van 
mijn jeugd. Driekwart van de 
panden van toen is nu weg, 
gesloopt.’

Het transportbedrijf van Gerrit 
Smit in ’s-Graveland was Jans 
favoriete werkgever. Hij werkte 
er twintig jaar. Daarna dertien 
jaar bij een Hilversums trans-
portbedrijf, dat later door een 
Brits bedrijf werd gekocht, met 
reorganisatie als gevolg.

‘Ik kon toen met vervroegd 
pensioen. Dat kwam me goed 
uit. Het vrachtwagen rijden zat 
in de familie, maar bij mij zat er 
geen liefde bij, het was werk. 
Het pensioen bood ruimte voor 
vrijwilligerswerk. Ik heb veel 
werk verricht voor de Oude 
School, geholpen bij tentoon-
stellingen en zo, maar dat ligt 
nu al twee jaar stil, vanwege 
corona. Samen met een ma-
tje heb ik jarenlang, elk jaar 
opnieuw, de gondelvaart in 
Kortenhoef opgebouwd. Daar 
zijn we nu mee gestopt, we 
worden allemaal wat ouder, 
het werd ons wat te veel. Maar 
een mooie tijd, hoor! Jammer 
dat het gestopt is. Dat is het 
verschil tussen Ankeveen en 
Kortenhoef. In Ankeveen hou-
den ze alles vol, in Kortenhoef 

stoppen mooie initiatieven ge-
woon.’

Jan zou willen dat er in Kor-
tenhoef, net als in Nederhorst, 
borden langs de weg komen 
staan waarop je iets kunt lezen 
over de geschiedenis van die 
plekken. ‘Dat hoeft echt niet 
zoveel te kosten. Misschien dat 
de gemeente een beetje kan 
helpen. Ik ga dit aankaarten in 
ons bestuur. We organiseren 
binnenkort ook een tentoon-
stelling met ansichtkaarten van 
de drie dorpen. Die ben ik alle-
maal aan het uitzoeken. Wordt 
leuk.’

Elke dag, behalve op zondag, 
plaatst Jan Schriek oude fo-
to’s op de FB-pagina van de 
Historische Kring. ‘De reacties 
leveren soms ook weer nieuwe 
informatie op. En foto’s die we 
nog niet hebben. Ik probeer met 
de foto’s ook wel aan te sluiten 
bij de actualiteit. Zoals onlangs 
in de aanloop naar Monumen-
tendag, toen de gnoe-stal in het 
Bos van Blaauw te bezichtigen 
was. Maar ook met wielrennen, 
dauwtrappen, palingroken en-
zovoort. De meeste reacties 
komen op schoolfoto’s. Bij het 
plaatsen van de foto’s moet ik 
uiteraard goed rekening hou-
den met de drie dorpen, het 
moet wel eerlijk verdeeld zijn. 
Ik heb intussen 1900 volgers, 
daar ben ik wel trots op.’

Rondje Wijdemeren
Twee jaar woont hij nu in Kortenhoef. De buurtgenoten kent hij. Van de omgeving heeft hij het nodige ge-
zien. Maar wat moet hij meer weten van de vijf dorpen waar dit weekblad wordt verspreid? Bij wie kan 
hij aankloppen voor verhalen? Hoe was het vroeger? Wat staat er op stapel? Wie kan zijn geluk niet op?
Waar worden tegenslagen overwonnen? Ben Groenendijk zoekt mensen die iets te vertellen hebben. 
Noem het een zelf georganiseerde inburgeringscursus. Het zou fijn zijn als u, lezer, hem helpt. Stuur hem 
op pad. Hij doet er hier verslag van. Mail hem: ben.groenendijk@icloud.com

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek
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Doe ’s mee
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Wij zijn een leerbedrijf. Voor 
kleine en grote mensen. Voor 
ieder die voor het eerst een 
wortel uit de grond trekt, ont-
dekt dat er ook paarse boon-
tjes bestaan of zich verwon-
dert over de groeikracht van 
een komkommer. Maar speci-
aal zijn we een leerbedrijf ge-
worden voor dappere mensen 
die halverwege hun carrière 
besluiten ‘iets’ met landbouw 
te gaan doen en zich aanmel-
den bij de Warmonderhof, Dat 
betekent iedere week een dag 
weer in de schoolbanken zitten 
en ook nog stage lopen. Vaak 
nog naast de zorg voor een 
inkomen en soms kinderen. 
Veel van de ex-stagiaires heb-
ben inmiddels elders een be-

drijf. Doe ‘s een lesje mee. Pak 
een papier en een pen, lees nu 
niet meer verder en teken een 
maisplant. Moet makkelijk zijn 
want je ziet ze bijna dagelijks. 
Kost maar een minuutje.

Mooi, nou denken we dat 70% 
van jullie vergeten is om ook 
wortels erbij te tekenen. 40% 
weet niet waar de kolf precies 
aan de plant zit, bijna niemand 
weet hoe de mannelijke bloem 
daarboven eruit ziet en dat ie-
der korreltje in een kolf zo`n 
mooie draad naar buiten heeft.

Leren is opnieuw kijken naar 
wat je al gezien denkt te heb-
ben. Een van de eerste lessen 
van de Warmonderhof.

Je kunt helpen deze tuin waar 
veel verwonderd, bewonderd 

en geleerd wordt door te ge-
ven aan volgende generaties. 
Wij zijn bezig de grond onder 
te brengen bij Stichting Grond-
beheer die nauw samenwerkt 
met de Triodosbank. Als het 
zover is wordt het voor een 
volgende tuinder/ster veel 
eenvoudiger om op pachtbasis 
het bedrijf verder te brengen. 
Bij ons is dat Marieke. De tuin 
blijft via de Stichting Grondbe-
heer van ons allemaal en bio-
logisch-dynamisch bewerkt. 
Je kunt helpen door iemand 
een cadeaukaart te schenken, 
te investeren in een planten-
bed en er zijn rentedragende 
obligaties of leningen op maat. 
Vraag een folder in de winkel 
of Serre, kijk op de site of mail 
je vraag naar: joost.heerkens.
thijssen@planet.nl Zijn tel. 
nummer: 06-44886625.

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

UITVAARTVERZORGING

Als een wit zeil op de blauwe zee
ben ik eenzaam voor wie mij ziet
vanaf de kust van het begrensde
Jiddu Krishnamurti

Opa Piet is uitgevaren. 
“Hogerop. Roeien maar!”

Pieter Wijnand Lodewijkx
echtgenoot van Hendrika Louise Lodewijkx - Boerma

Hilversum,  Nederhorst den Berg, 
21 mei 1941  15 september 2021

Ria Lodewijkx - Boerma
Sonja
Dominique en Robert
Stefanie
Peter en Nana
Roger en Floris
Demi 
Megan
Jack en Xenia

De begrafenisplechtigheid heeft plaatsgevonden in  
besloten kring. 

Familie Lodewijkx
Watersport De Rietlanden
Dammerweg 104, 1394 GT  Nederhorst den Berg

FAMILIEBERICHTEN

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

035-6566623

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met 
een scherp tarief!

www.huart.nl
035-6857850

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

KERMIS ANKEVEEN
8 - 9 -10 OKTOBER

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
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

werk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

Volleybaltrainer gezocht 
Ma.avond 20-21.30, K’hoef

+vergoeding. Email: 
Odis.bestuur@gmail.com

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Gezocht gastvrouw voor 
uitvaartcatering in H’sum

voor elke zaterdag
ervaring niet vereist 

sales@fajecatering.nl
035-201 9629

Te huur: Winkelruimte
Nederhorst den Berg 165m2
info: 06-22311730 na 18.00

Handige Klushulp Gezocht
in ‘s-Graveland 0655712305

Opgave van een Wijdemeertje kunt u on-line doen via weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel.
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55 jaar collecteren voor KWF
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Vorige week nam de Wijde-
meerse KWF-afdeling af-
scheid van een bijzondere 
collectant. Mevrouw Thee-
be collecteerde maar liefst 
55 jaar voor het fonds, 
waarin ze ruim dertig jaar 
ook de rol van coördinator 
vervulde.

“Ik denk dat ik heel Kortenhoef 
onderhand al eens heb gehad, 
ook de buitenwijken. Want als 
iemand een keer niet kon, dan 
nam ik het over.” Elke eerst 
volle week van september 
stond mevrouw Theebe paraat 
voor de KWF-collecte. De jaar-
lijkse geldinzameling voor het 
Koningin Wilhelmina Fonds 
voor de Nederlandse Kanker-
bestrijding.

Zware collectebussen
De nog jonge Thea kwam in 
1966 vanuit Hilversum in Kor-
tenhoef wonen. Ze was net 
een paar jaar getrouwd en 
verhuisde met haar man naar 

de nieuwbouwwijk in Munniks-
veen. Al snel werd ze door 
haar achterbuurvrouw gestrikt 
als collectant voor KWF. In 
1981 werd ze gevraagd voor 
de coördinatie in Kortenhoef. 
Eerst hield mevr. Theebe de 
boot nog even af. Want ze zag 
het niet zo zitten om alle zwa-
re ijzeren collectebussen op 
de vliering te bewaren. Toen 
daar een andere plek voor ge-
vonden was, ging ze overstag. 
Ruim dertig jaar organiseerde 
ze de jaarlijkse collecte en dat 
was best een klus. Gelukkig 
hielp haar man een handje 
mee en had ze meestal een 
maatje om mee samen te wer-
ken. “Het was vooral ook leuk 
om te doen”, motiveert ze. Alle 
voorbereidingen, het geld tel-
len, naar de bank brengen etc. 
In de kast in de woonkamer 
staan verschillende blijken van 
waardering die mevrouw in de 
loop der tijd kreeg: een tinnen 
busje, een beeldje en een Wil-
helminamunt.

Altijd alles lopen
Kortenhoef groeide, dus ook 

de collectewijken werden 
steeds groter en meer. Toch 
had Thea nooit moeite om col-
lectanten te vinden. “Er waren 
altijd wel mensen die wilden 
lopen. En als er een collectant 
afviel, had ik er zo weer één 
die ‘t wilde doen. Het was fijn 
dat zoveel mensen wilden hel-

pen.” Onder haar regime werd 
steevast alles gelopen. Geen 
straat, pad of hofje werd over-
geslagen. Zo nodig liep ze zelf 
een extra wijk. En natuurlijk 
ging ze nog een keertje terug 
als mensen niet thuis waren. 
Soms zelfs een derde keer. 
Begin deze maand trok me-

vrouw Theebe voor het laatst 
de Kortenhoefse straten in. Als 
bijna 89-jarige haalde ze nog 
ruim 100 euro op, waarna ze 
door de Wijdemeerse KWF-af-
deling in de bloemen werd 
gezet. Hulde voor zo’n trouwe 
loper!

Warin draagt oorlogsmonument over aan Jozef
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Op dinsdagmiddag 14 sep-
tember werd symbolisch 
het Bergse oorlogsmonu-
ment overgedragen van de 
Warinschool aan de Jozef-
school. Elk jaar draagt een 
van de basisscholen zorg 
voor het onderhoud van 
dit indrukwekkende monu-
ment.

Op terugkeer van hun missie in 
Duitsland stortten in de nacht 
van 15 mei 1943 vier Canade-
zen en een Engelsman neer 
met hun bommenwerper aan 
de rand van Nederhorst den 
Berg. Thomas Ferguson How, 
Joseph Ethier, Albert Hopley, 
James Thomson en Norman 
Hudspirth, vijf jonge mannen 
tussen 20 en 25 jaar die hun 
leven lieten voor de bevrij-
ding van Nederland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Hun 
namen staan op een paneel bij 
het monument dat verder be-
staat uit een artistieke metalen 
vorm van het vliegtuig op een 
mast, ontworpen en gebouwd 

door Joost Zwagerman naast 
delen van de motor en pro-
peller als stille getuigen. Een 
landmark, een herinnering 
waar menig voorbijganger bij 
stil staat. Er waren dus drie 
groepen van de Mr. Kremer-, 
Warin- en Jozefschool present 
om de herinnering levend te 
houden. De ‘Oude Meesters’ 
Cees Stalenhoef en Herman 
van der Molen leiden deze sa-
menkomst naast het gemaal in 
goede banen.

Namens de Mr. Kremerschool 
las Wietse een emotioneel ge-
dicht op rijm voor, gaf Janna 
een ingetogen verslag van de 
dramatische gebeurtenis en 
eindigde Lente met de harten-
kreet ‘Ik kan het me niet voor-
stellen’. Ook Sabine van de 
Warinschool maakte met een 
soort haiku duidelijk dat het 
ging om een vreselijke herin-
nering. Samen vertelden Vera 
en Maaike van de Jozefschool 
op rijm dat de vliegers ‘te jong 
waren’ om te sterven.

Namens de Warinschool 
mocht Daniël Verweij een klein 

exemplaar van het vliegtuig 
via kunstenaar Joost Zwager-
man overhandigen aan Gijs 
de Hiep van de Jozefschool. 
Er waren een minuut stilte en 

bloemen aan het slot van deze 
korte plechtige bijeenkomst. 
Zoals Herman van der Molen 
het zei: ‘Daarom is het goed 
dat jullie jongens en meisjes 

van de drie scholen hier nu 
zijn. Jullie zijn de toekomst, 
jullie mogen de vrijheid aan 
elkaar doorgeven en bewa-
ren’.

  

FOTO: (v.l.n.r.) Gijs de Hiep, Joost Zwagerman en Daniël Verweij
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Kortenhoefse wordt 2e op    
WK Triathlon
KORTENHOEF
De Kortenhoefse Agnes 
Nieburg eindigde op 12 
september als 2e op het 
WK Triathlon in Almere. Ze 
deed dat in een persoon-
lijk record van 11 uur en 35 
minuten, haar zilveren plak 
verdiende ze in de catego-
rie ‘vrouwen 55-59’.

Agnes, 46 jaar woonachtig in 
Zuid- Afrika, heeft een druk 
maar leuk leven, zoals ze het 
zelf omschrijft. Naast een fa-
milieleven thuis, oma van drie 
kinderen, traint ze hard, geeft 
ze spinles bij Van Hellemond 
en geeft ze ook nog 4 dagen 
per week Engelse les op de 
Montessorischool. Ze begon 
7 jaar geleden met triatlons. 
Vanaf 2016 heeft ze 15 triat-
lons afgelegd, op verschillen-
de niveaus, kwart, half en de 
hele afstand. Ook heeft ze 
veel marathons gelopen. “Het 
is gewoon een levensstijl ge-
worden en ik blijf het hele jaar 
door trainen. Wel is de intensi-
teit en het doel veranderd. Dus 
gemiddeld train ik 10 uur per 
week en met voorbereiding 
voor wedstrijden gaat het tot 
20 uur per week”, zegt Agnes. 
“Ik ben niet een triatleet met 
natuurlijke talenten. Ik geloof 
in het 10.000 uur programma. 
Wat je ook aanpakt, na 10.000 
uur trainen ben je er goed in!”.

In Almere waren dit de split-

tijden van Agnes Nieburg: 3,8 
km. zwemmen: 1u.14; 180 km. 
fietsen: 6u.01; 42 km. lopen: 
4u.04. In totaal dus: 11.35 uur.

Trainen is voor Agnes 30% 
van de voorbereiding, 30 % 
is gezond eten en natuurlijke 
energy repen tijdens training/
wedstrijd. 40% beschouwt ze 

als mentale voorbereiding. De 
volgende uitdaging is de Am-
sterdam Marathon op 19 okto-
ber, dan in november die van 
de Ronde Venen en in januari 
gaat ze naar Dubai. Tot slot 
een wijze les: “Geniet ervan, 
denk niet hoe lang, hoe moe, 
maar blijf vrolijk en blijf bewe-
gen!”

   

Bodyshape en Keep-Fit
KORTENNOEF
Vanaf 6 september wordt 
er elke maandag en dins-
dag onder het dak van 
sporthal De Fuik in Korten-
hoef al jarenlang en heel 
enthousiast les gegeven in 
Keep-fit en Bodyshape. De 
meeste leden zijn dames 
in de leeftijd vanaf 40 jaar. 
Vanaf die leeftijd kunt u te-
recht en u kan doorgaan 
tot het fysiek niet meer 
kan. Ook 55+ers zijn van 
harte welkom.

Bodyshape is een verzamel-
naam voor aerobic, pilates, 
BBB en conditietraining. De 
trainingen worden gegeven 
onder deskundige en enthou-

siaste leiding. Tijdens de les-
sen wordt gebruik gemaakt 
van stimulerende en actieve 
muziek. In het lesprogramma 
van Bodyshape ligt de nadruk 
op spierversterking en -ver-
steviging door middel van (pi-
lates)oefeningen. Bodyshape 
is dus een aanrader voor ie-
dereen voor wie het intensieve 
aerobic fysiek niet geschikt is 
of er niet van houdt, of voor 
diegenen die moeite hebben 
met het volgen van de pasjes. 
Bodyshape wordt gegeven op 
dinsdagmorgen van 11.30 – 
12.30 uur.

Keep- fit
Keep-fit is een training voor 
het fitter maken van je body 

door middel van een warming 
up, gevolgd door een cardio-
gedeelte. Het tempo wordt in 
de loop van dit gedeelte ver-
der opgevoerd om de conditie 
te verbeteren. Met regelmaat 
wordt er de laatste 20 minu-
ten een spel gedaan. Het pro-
gramma wordt afgesloten met 
cooling down, waarin naast 
heerlijk ontspannen, de ge-
trainde spiergroepen gestrekt 
worden. De keep-fit les wordt 
gegeven op maandag: ’s mor-
gens van 08.45 – 09.45 en ‘s 
avonds van 19.00-20.00 uur. 
Wilt u ervaren hoe het is en 
het nieuwe sportseizoen posi-
tief beginnen? Bel voor inlich-
tingen naar Elly 06-29501613.

Ankeveens Viscollege 
55+ zoekt uitbreiding

ANKEVEEN
Wist u dat het Ankeveens 
Viscollege 55+ een van de 
vele verenigingen is waar 
Ankeveen zo bekend om is. 
Ooit opgericht door Gerard 
Broeke, Frans van Ginkel en 
Cor van Schie. Misschien de 
belangrijkste persoon was 
Ger Kersbergen. Cor en Ger 
waren indertijd bewoners 
van `t Regthuys in ons dorp. 
Ger Kersbergen heeft de ‘Het 
Rechthuis Anno 1676 Wissel-
trofee’ geschonken. Wij snoe-
ken nu 1 keer in de maanden 
november en december en 1x 

keer in januari / februari. Wij 
mogen kosteloos gebruik ma-
ken van het IJsclubgebouw 
en via de Jachtcombinatie van 
het omliggende IJsclubwater, 
de snoekdag is ‘s woensdags. 
Het Ankeveens Viscollege 
zoekt nog enkele sportvissers 
die in het dorp wonen of de 
Ankevener die vertrokken is 
naar de omliggende plaatsen. 
Tevens zoeken wij een twee-
de hulp die meehelpt om ons, 
om 12 uur, met een lunch te 
verrassen. U kunt terecht bij 
Jacob Veenman: jjveenman@
hetnet.nl        

   

In Kortenhoef kunt u 
Nordic Walken.
KORTENHOEF
Al vele jaren is er rondom 
Kortenhoef de mogelijk-
heid om te sporten d.m.v. 
Nordic Walken. Heerlijk 
buiten, hoofd leegmaken 
en met elkaar sportief de 
natuur in. In groepjes van 
minimaal 10 personen 
wordt er elke maandag-, 
dinsdagmiddag en woens-
dagavond gelopen. Altijd 
is er deskundige leiding bij 
die aanwijzingen geeft en 
de routes door de bossen 
en heide kent.

Nordic Walken is een intensie-
vere manier van sportief wan-
delen waarbij je gebruik maakt 
van poles (stokken). Bij Nordic 
Walking worden vrijwel alle 

spieren (90%) van het lichaam 
getraind: het is een ‘total body 
workout’. Daarnaast heeft Nor-
dic Walking ook een positief 
psychisch effect. Je bent lek-
ker actief in de natuur bezig en 
in je eigen tempo geniet je van 
de buitenlucht en het uitzicht. 
Je zult je dus niet alleen fysiek 
maar ook psychisch positief 
ontwikkelen. Jong, oud, man, 
vrouw, dik of dun; iedereen 
kan aan Nordic Walking doen!

U kunt aansluiten bij al be-
staande groepen; ook kunt u 
bij voldoende deelname star-
ten in een nieuwe groep en 
in vijf lessen leren hoe je de 
poles gaat gebruiken. Wilt u 
meer inlichtingen: bel Elly 06-
29501613.
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CR 7…
Door: Cor Winkel

Nee, het is geen nieuwe vari-
ant van het Coronavirus! Het 
zijn de initialen van Cristiano 
Ronaldo met zijn rugnummer. 
Het cijfer 7 is ook voor mij altijd 
al mijn geluksgetal geweest. 
Zelfs de cijfers van mijn ge-
boortedatum zijn opgeteld een 
getal, dat bij elkaar ook weer 
een 7 oplevert. Kortom een 7 
heeft bij mij een streepje voor. 
Dat geldt kennelijk ook voor 
Cristiano Ronaldo. Zijn nieu-
we rugnummer bij Manchester 
United is een 7… maar vooral 
uit commerciële overwegingen 

neem ik aan. Edinson Cavani 
stond zijn nummer nederig af 
aan de nieuwkomer. Nou ja, 
Ronaldo voetbalde al eerder 
bij de club uit Manchester. 
Toen een aankomend talent, 
nu een ster. Niet eerder zijn er 
zoveel shirts verkocht met het 
rugnummer 7 bij zijn rentree 
op Old Trafford. Voor een slor-
dig weeksalaris van 600.000 
euro mag Ronaldo het weer 
proberen in Engeland. De ei-
genaren van de club, de fami-
lie Glazer, willen zo weer de 
sympathie terug winnen van 
de clubleden. De sympathie, 
die ze verspeeld hadden, met 

hun support voor het onzalige 
idee van een Super League 
met alleen een select groepje 
topclubs.

Er blijkt toch in deze tijd iets 
te bestaan als clubliefde. Het 
elitaire idee van de superrijken 
verdween in de prullenbak. Zij 
gaan totaal voorbij aan de ro-
mantiek van het voetbal, waar-
bij een kleine club toch van 
een grote kan winnen. De on-
voorspelbaarheid van de wed-
strijd en de vorm van de dag 
van de vedette zijn de aan-
trekkelijke ingrediënten van 
een middagje voetbal. Het ge-

rucht gaat dat City, die ande-
re club uit Manchester, afzag 
van Ronaldo omdat er heibel 
werd verwacht in de kleed-
kamer over het grote verschil 
in beloning tussen de spelers 
onderling. Meer dan Kevin de 
Bruyne (450.000 euro) mocht 
Ronaldo niet verdienen.

Gelukkig hebben wij zulke pro-
blemen niet. De plaatselijke 
vedette zit gewoon naast mij 
in de kleedkamer en krijgt na 
afloop bier uit de gezamenlij-
ke pot. Zelfs de bitterballen en 
de speciale hapjes worden te-
genwoordig hieruit betaald. Ik 

heb ook nooit betaald gekre-
gen voor mijn activiteiten op 
de groene mat. Het maximale 
wat er in zat, was de uitsmijter 
na de training op donderdag-
avond, toentertijd beschikbaar 
gesteld door sponsor Heineke 
uit Loosdrecht.

   

Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Met een 2-1 nederlaag 
heeft Nederhorst afscheid 
genomen van het beker-
toernooi. Geen van de drie 
wedstrijden leverde een 
overwinning op. Alleen 
tegen VOP werd er gelijk 
gespeeld. Al met al dus 
een teleurstellend traject 
dat weliswaar als voorbe-
reiding werd beschouwd 
maar ook hopelijk het no-
dige aan het licht bracht 

voor de technische staf.

Ook in de wedstrijd tegen For-
za Almere grossierde de ploeg 
van trainer Sint in opvallend 
veel en slordig balverlies. De 
meest simpele ballen werden 
zo in de voeten van de tegen-
stander gespeeld. Als er dan 
ook nog onvoldoende inzet 
wordt getoond dan blijft er niet 
veel meer over van de ploeg 
die het afgelopen seizoen zo-
veel beter voetbal liet zien. Ui-

teraard zijn er enkele spelers 
geblesseerd maar wil men een 
goede competitiestart maken, 
dan zal er het nodige moeten 
gebeuren. Hoogtepunten voor 
de pauze een gestopte penal-
ty door keeper Niels Meijer. En 
doelpunten van Bram van der 
Wiel en Forza. De eindstand 
viel vijf minuten voor tijd toen 
de lastige linker aanvaller be-
heerst afdrukte.

Nederhorst -2 hoefde niet aan 

te treden aangezien tegen-
stander Robin Hood zich had 
teruggetrokken. Nederhorst- 
3 moest in Wilnis zijn meer-
dere erkennen aan CSW en 
Nederhorst-4 verraste door 
met 3-2 te winnen van ASV-
2. Doelpunten van Jody Strik, 
Ryan Vrijhoef en de ingevallen 
Richard Dijkstra zorgden hier-
voor. De dames deden het nog 
wat beter. Op vrijdagavond 
versloegen de dames 18+ 
Nautilus in Amstelveen met 

0-5 en de Vrouwen-1 versloe-
gen zaterdag in een leuk duel 
met 3-0 De Meer. De MO17-1 
kregen fors klop van een goed 
voetballend Ouderkerk
Ook bij de jeugd helaas enkele 
wedstrijden die uitvielen. Een 
mooi resultaat van de JO16-1 
die bij De Vecht met 2-5 wisten 
te winnen. De MO17-1 kregen 
fors klop van een goed voet-
ballend Ouderkerk. Zie voor 
meer info, uitslagen www.vv-
nederhorst.org of facebook.

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Afgelopen zaterdag is de 
jaarlijkse Grote Clubactie 
van start gegaan. Jeugd-
leden zullen via het ver-
koopboekje op een verant-
woorde manier loten gaan 
verkopen, die veilig is voor 
zowel de verkopers als 
de kopers. Zo staat op de 
voorzijde van het boekje 
een online verkooplink en 
QR-code, die verkopers 
kunnen delen of kopers op 

afstand kunnen scannen 
met hun telefoon. Ook kan 
deze link gebruikt worden: 
https://lot.clubactie.nl/lot/
s.v.-’s-graveland/200022.

De poulefase van de beker-
competitie zit erop en met 
twee overwinningen en een 
gelijkspel heeft ’s-Graveland 
ZAT1 de volgende bekerron-
de bereikt. Zaterdag won het 
in Leersum met 1-3 van HDS. 
Nadat HDS de marge van 

twee had teruggebracht naar 
een doelpunt, besliste Sam 
Torsing het duel. Samen met 
Luke Sluyter was hij ook ver-
antwoordelijk voor de eerder 
verkregen 0-2 voorsprong.

Ook VR1 bereikte de volgende 
ronde. De basis werd al in de 
eerste twee wedstrijden met 
twee overwinningen gelegd. 
Ook de derde poulewedstrijd 
werd overtuigend gewonnen. 
Van GeuzenMiddemeer met 

0-5.

Van de overige seniorenteams 
bekeren ook ZAT2 (zonder te 
spelen, want tegenstander 
De Bilt 3 zegde op het aller-
laatste moment af, waardoor 
ZAT2 ongeslagen poulewin-
naar werd) en ZAT5 door. Voor 
ZAT5 gold net als voor ZAT1 
dat het op doelsaldo de poule 
won. Bij de jeugd mag MO17-1 
door naar de volgende ronde! 
Ook op doelsaldo. Over een 

aantal weken staat de eerste 
knockout ronde gepland.

Op zondag speelden de drie 
teams uit de 35+ competitie 
voor het eerst thuis. Het werd 
een qua uitslagen Super Sun-
day. Alle teams wisten hun 
wedstrijd te winnen.

Op onze website alle uitslagen 
en het programma voor ko-
mende week.

   

ASV Petanque
Door: Ric Degekamp

ANKEVEEN
Op het zonovergoten Piet 
Koster Jeu de Bouleplein 
werd de derde wedstrijd 
gespeeld om het Open 
Ankeveens clubkampioen-
schap jeu de boule.

Tot onze verrassing kwamen 
een zestal oude bekenden op 

het oude nest terug, om weer 
eens aan een wedstrijd mee te 
doen. Dit kwam prima uit, daar 
er van de eigen club een aan-
tal niet aanwezig konden zijn 
wegens andere verplichtin-
gen. Het werd, net als de twee 
voorgaande wedstrijden, een 
heerlijke bouledag. Aan span-
ning ontbrak het op deze dag 
ook niet, daar er hele leuke en 
mooie partijen tussen zaten. 

Tussen de drie partijen door 
kwam onze superserveerster 
Barbara met een mooi opge-
maakte schotel met lekkere 
hapjes langs, welke gretig ver-
orberd werden. Na de drie par-
tijen kwam als de nr.1 tevoor-
schijn: Jeanette Voorneveld 
uit Weesp met drie gewonnen 
partijen en een plus saldo van 
28 punten. Tweede werd Jan 
v/d Riet uit Ankeveen met drie 

gewonnen partijen en een plus 
van 24 en Nellie Wiegers uit 
Huizen werd derde met even-
eens drie gewonnen partijen 
en een plus van 23.

En zoals in ieder spelletje heb 
je ook iemand die echt zijn of 
haar dag niet heeft, in dit geval 
was het vandaag Ada Eggen-
kamp uit Laren, die geen en-
kele partij wist te winnen en de 

dag afsloot met een negatief 
saldo van 30 punten. Winnen 
of verliezen maakt bij ons niet 
veel uit, gaat ook om de gezel-
ligheid en dat was het! Volgen-
de wedstrijd zaterdag 16 okto-
ber, aanvang 11.00 uur. Kom 
eens kijken!
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Wonen in de Horstermeer?
Ingezonden brief

Acht september jl. heb ik 
mogen inspreken tijdens de 
RE-commissie vergadering . 
Daar mijn inspreekbeurt als 
vreemd aan de agenda was 
opgenomen kon volgens de 
officieel geldende procedure 
mijn onderwerp niet verder be-
sproken worden, aldus de heer 
Voigt van Dorpsbelangen.

En zo werd ook besloten. De 
heer Torsing van het CDA 
bracht nog wel even zijn me-
ning naar voren en uitte sym-

pathie voor het initiatief. De 
heer Poels van de PvdA/GL liet 
nog even weten dat voor hem 
de natuur de hoogste prioriteit 
heeft en bouwen in de Horster-
meer door hem niet gesteund 
kon worden. De heer Zagt van 
De Lokale Partij gaf aan dat 
zijn partij geen heil ziet in een 
soort ‘Wijdemeerse Meent, met 
als vergelijking noemde hij de 
Hilversumse Meent. De heer 
Roosenschoon vroeg nog naar 
de mogelijkheden vanuit de 
provincie. VVD en Dorpsbelan-

gen onthielden zich van enig 
commentaar.

Aan het eind van mijn betoog 
kreeg ik nog 2 minuten om 
een reactie te geven. Ik heb de 
raadsleden gevraagd om hun 
standpunt over mijn suggesties 
kenbaar te maken. En deze als 
bespreekpunten op de agen-
da van de RE – commissie te 
willen plaatsen. Hieronder de 
vragen met het verzoek om mij 
voor 1 oktober een antwoord te 
verstrekken.

Wil uw partij voor onderstaan-
de voorstellen eigenaarschap 
nemen en (eventueel samen 
met mij) stappen ondernemen 
om deze mogelijkheden te on-
derzoeken en samen met het 
college/wethouder : 1/ En met 
de parkeigenaren een inven-
tarisatie maken m.b.t. kansen 
voor permanente woonbestem-
ming voor recreatiewoningen 
t.b.v. woonflexibiteit; 2/ Voor 
‘Wonen in de Horstermeer via 
grondgebiedruil’ de provincie, 
natuurmonumenten en het 

waterschap benaderen voor 
overleg m.b.t. wijziging van 
de omgevingsvisie 2022. 3/ A 
– Onze partij zal punt 1) zoals 
hierboven vermeld wel/ niet 
op de agenda plaatsen en B 
– Onze partij zal punt 2) zoals 
hierboven vermeld wel/ niet op 
de agenda plaatsen.

Ton Koster

   

Gemeentehuis Wijdemeren
Ingezonden brief

Teruggekomen van vakantie 
las ik het artikel van Herman 
Stuijver van enkele weken ge-
leden over de plannen voor het 
gemeentehuis op de Rading. 
Blijkbaar is er in de gemeen-
te Wijdemeren op dit moment 
geen gebouw dat geschikt is 
om te dienen als gemeente-
huis. Hoe heeft het zover kun-
nen komen? Plannen zonder 
de juiste voorbereiding, finan-
ciële argumenten die niet con-
sistent zijn en alles al jarenlang 
onder discussie.

Welke waanzin speelt zich af 
in de hoofden van onze be-
leidsmakers en raadsleden om 

steeds weer te praten over de 
noodzaak van een eigen ge-
meentehuis terwijl de gemeen-
te te klein en te armlastig is om 
nog heel veel langer zelfstandig 
te kunnen bestaan. Iedereen 
kan op zijn klompen, laarzen en 
ander schoeisel geschikt voor 
veengebieden, aanvoelen dat 
op de middellange termijn alle 
gemeenten in het Gooi opgaan 
in één groot bestuurlijk geheel. 
Dat is niet erg, dat is intelligent, 
efficiënt en broodnodig.

Dat in het achterhoofd houdend 
ligt het behoorlijk voor de hand 
om in aanpalende gemeenten 
op zoek te gaan naar geschikte 

kantoor- en vergaderruimtes. 
Diverse loketdiensten kunnen 
lokaal geregeld worden in win-
kelcentra, schoolgebouwen 
of bestaande dienstencentra. 
Mochten in de naburige ge-
meenten geschikte kantoorpan-
den óók niet bestaan dan is het 
beter om gezamenlijk nieuw- of 
verbouw op te pakken. Behalve 
eigenwijzigheid van beleidsma-
kers en raadsleden is dit ook 
het gevolg van kortzichtigheid 
bij alle ‘wij gaan nooit samen 
met Hilversum’- roepers. Laat 
los, ontspan, het is maar een 
bestuurlijke organisatie die 
geregeld moet worden. Of je 
onder Groot Gooistad of onder 

Wijdemeren valt, maakt voor je 
dagelijks leven en welbevinden 
geen turf uit.

Verkopen en terug huren (na 
aanpassing) van het huidige 
pand is al helemaal je reinste 
boekhoudkundige verdwazing 
en politieke borrelpraat.
Mij lijkt er maar één simpele 
weg voorwaarts: geschikt ge-
bouw zoeken, huidig gemeen-
tehuis platgooien, op vrijgeko-
men grond woningen bouwen 
(betaalbaar en sociaal a.u.b.) 
en hard werken aan 1 krachti-
ge bestuursorganisatie die alle 
woonkernen in het Gooi op vol-
doende niveau kan bedienen. 

Het argument dat betaalbare 
woningen niet mogelijk zijn 
komt van projectontwikkelaars, 
die willen (begrijpelijk) zoveel 
mogelijk verdienen. Ik denk dat 
er voldoende bekwame vaklie-
den in het Gooi wonen die in 
staat zijn een degelijke woon-
wijk te bouwen tegen kostprijs. 
Constructeurs en bouwvakkers 
een fatsoenlijk loon, gemeente 
een fatsoenlijke prijs voor de 
grond, toekomstige bewoners 
een fatsoenlijke koop- of huur-
prijs. Voor sommige plannen 
hoef je niet jarenlang vanuit 
loopgraven te discussiëren.

Dick Koster, Kortenhoef
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Docks wint niet alleen Terrassentest,    
er is meer….
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Natuurlijk was Jeroen 
van Beers, eigenaar van 
Docks Fish& Grill aan het 
Moleneind-2, ‘supertrots’ 
dat zijn restaurant overtui-
gend winnaar was van de 
Terrassentest 2021 van de 
Gooi- en Eemlander. Maar 
er is meer….Samen met 
de gebroeders Hans en Ar-
jan van der Laan de Vries 
wil hij graag benadrukken 
dat de samenwerking met 
Jachthaven Kortenhoef en 
Haven Lake Village een to-
taalplaatje vormt wat recre-
eren en lekker eten betreft.

Het is een eer om uit vele 
terrassen uit Gooi- en Vecht-
streek uitverkoren worden 
tot de beste met een 8,5 als 
eindcijfer. De mystery guest 
gaf zelfs negens voor sfeer, 
bediening en hygiëne. Bij de 
uitreiking door de redactiechef 
Wim Wegman van de Gooi- en 
Eemlander zei Jeroen dat hij 
werd omringd door ‘een fan-
tastisch team van medewer-
kers’.

Drie-eenheid
Maar is dus meer. Als je een 
blik werpt aan de waterkant 
zie je een geheel van jachtha-
ven, terrassen en watervilla’s 
dat een geweldige uitstraling 
heeft. De steigers, vlonders, 
boten, bruggetjes en meubilair 
zien er piekfijn onderhouden 
uit, met een prachtig uitzicht 
op de natuur van de Wijde 
Blik. Zelfs de kleurstelling in 
restaurant Docks vertoont 
overeenkomsten met de wa-
tervilla’s van Hans en Arjan. 
“Wij horen bij elkaar”, zegt Ar-
jan. “Voor onze bedrijven staat 
kwaliteit nummer één, dat be-
tekent dat we bij onze gasten 
een speciaal gevoel willen 
creëren. Dus de catering voor 
de boten wordt tot in de punt-
jes verzorgd door Docks, met 
dagverse producten, maar ook 
met hoogstaande verpakking, 
eetgerei, borden en ijs bij de 
dranken. Alles is doordacht.” 
Daarnaast verzorgt Docks de 
roomservice voor de 4 wa-
tervilla’s. De ontbijtpakketten 
worden voorbereid door de 
keukenstaf van Docks, waarna 

Arjan alleen nog maar met z’n 
golfkarretje de eitjes, broodjes, 
koffie, frisdrank en fruit hoeft 
aan te leveren. De gasten kun-
nen à la carte dineren in de vil-
la’s. Het personeel van Docks 
zal dit vervolgens per gang uit 
komen serveren.

Live at Haven Village
Het toppunt van samenwer-
king was Live at Haven Villa-
ge, De avonden met toparties-

ten waren een megasucces, 
vier avonden met 300 gasten 
uitverkocht. Artiesten als Tino 
Martin en Ruth Jacott noem-
den het een ‘On Holland-
se show’, ook weer door de 
nadruk op de kwaliteit. “Het 
was intiem, afwisselend voor 
jong en oud, met geplaceerde 
plaatsen en QR- code, opvang 
door hostessen”, zegt Jeroen. 
“We waren op alles voorbe-
reid, met heaters, paraplu’s, 

maar niets was nodig”, vult Ar-
jan aan. Een filmpje toont de 
fijne sfeer aan de waterkant. 
Het is duidelijk dat Docks, 
Jachthaven Kortenhoef en Ha-
ven Lake Village erin geslaagd 
zijn om van waterrecreatie en 
ontspannen dineren en lun-
chen een perfecte combinatie 
te maken. Voor Docks is reser-
veren noodzakelijk, want het 
restaurant is zeven dag per 
week bijna vol.

   

Ooievaar terug in hart van Ankeveen
ANKEVEEN
Het kunstwerk ‘Zwarte 
Ooievaar’ van kunstenaar 
Joost Zwagerman is terug 
in het hart van Ankeveen. 
Jarenlang stond het meta-
len beeld aan de rand van 
het dorp, een beetje ver-
loren aan de Herenweg. 
Nu staat het midden in het 
dorp, tegenover de Marti-
nuskerk, op het terrein van 
de Ankeveense IJsbaan.

Het kunstwerk symboliseert 
het wapen van het Ankeveen, 
dat het dorp vanaf 1910 mocht 
gebruiken, eerder was het ei-
gendom van de adellijke fa-
milie De Wael, dat Ankeveen 
als bezit had. Dit is de officiële 
omschrijving: ‘Van zilver een 
ooievaar van azuur staande op 
eenen rietgrond van sinopel’. 
Dit houdt in dat het schild zil-
verkleurig was met daarop een 
blauwe ooievaar. De ooievaar 
staat op een groene rietgrond, 

de stengels zijn daarmee dus 
lang. Toen Ankeveen opge-
nomen werd in de gemeente 
’s-Graveland in 1966 werd de 
ooievaar ook meegenomen in 
het nieuwe wapen. Bij een vol-
gende fusie tot Wijdemeren in 
2002 werden de oude wapens 
niet meer gebruikt.

Tijdens een digitale dorps-
avond konden Ankeveners 
een top-10 samenstellen van-
uit het dorpsbudget. Het beeld 
van Zwagerman kreeg een 
verdiende 4e plaats om aan 
te kopen. Dat is nu dus ge-
lukt. Centraal, met uitzicht op 
de plassen en op een mooie 
schaatsbaan als het vriest. 
Ook vanaf het nieuwe zitbank-
je voor de kerk kun je het beeld 
bewonderen.

FOTO: Met dank aan Hans 
Hazes
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Liberty Loosdrecht met Sonny’s Inc.    
bijna uitverkocht
LOOSDRECHT
Hét event van het Gooi en 
Wijdemeren op zaterdag 25 
september in Loosdrecht. Wat 
kunt u verwachten? Het con-
cert start swingend met heer-
lijke songs van het Americain 
songbook van o.a. Frank Sina-
tra, Michael Bublé en andere 
helden. Eenmaal opgewarmd 
knalt het feest los in ‘One Big 
Party’ met de beste ‘80/’90 hits 
van o.a. Lionel Richie, Earth 
Wind & Fire, Michael Jacks-
on, Kool and the Gang, Miami 
Sound Machine, etc. In een 
mooie entourage op een wit-

te loper, ontvangen wij u met 
een heerlijk glas bubbels. U 
begeeft zich in een mediter-
rane sfeer aan de prachtige 
haven van Porto. Geniet van 
het schitterende uitzicht over 
de Loosdrechtse plassen met 
een uitgelichte haven waar 
het prachtige podium van de 
15-koppige Bigband Sonny’s 
Inc. zich bevindt en ready 
for the show is. Het terrein 
is sfeervol overdekt met een 
open grote hoge tent, boven-
dien is het verwarmd en prach-
tig uitgelicht. De laatste tickets van 35 euro 

p.p. kunt u online bestellen op: 
www.libertyconcerts.nl. Tickets aan de deur: 37,50. 

OP = OP!
   

Theater De Dillewijn opent weer haar deuren
ANKEVEEN
Theater De Dillewijn is heel 
blij dat alle theaters, dus 
ook De Dillewijn, weer vol-
ledig open kunnen vanaf 
25 september! Weliswaar 
mét de coronacheck. Er 
komt dit seizoen weer een 
fantastisch gevarieerd pro-
gramma, met een mix van 
nieuwe artiesten en ‘oude 
bekenden’.

Op zondagmiddag 26 septem-
ber opent Esther Groenenberg 
& band om 15.30 uur.Zij was 
al een keer te zien in een so-
loprogramma met liedjes van 
Carole King, en met name het 
standaard-album Tapestry. 
Ook trad zij twee keer op voor 
een uitverkochte en laaiend 

enthousiaste zaal met haar 
meidengroep The Bluebet-
tes. Na haar succesvolle ode 
aan Carole King duikt Esther 
Groenenberg opnieuw de ze-
ventiger jaren in. In haar show 
‘Back to the garden’ zingt ze 
het allermooiste repertoire van 
onder anderen Carly Simon, 
Janis Ian, Carole King, Joni 
Mitchell en Karen Carpenter. 
Liedjes uit de kleurrijke seven-
ties, waarin de singer-song-
writerscene opbloeide. Esther 
begeleidt zichzelf op piano en 
wordt bijgestaan door de on-
volprezen ritmesectie van Her 
Majesty. Dankzij de formida-
bele zangstemmen van haar 
driekoppige droomband krij-
gen ook mannelijke iconen als 
James Taylor en Crosby, Stills 

& Nash een plek op de setlist. 
Een must voor iedereen die 
de seventies ‘mijn tijd’ noemt, 
maar zeker ook voor de lief-
hebbers die daarvoor, net als 
Esther, te laat geboren zijn.

Info
Zang en piano: Esther Groe-
nenberg; gitaar en zang: Bas 
Schouten; bas en zang: Dirk 
Schreuders; drums en zang: 
Bauke Bakker. Kaarten á € 
19,- zijn verkrijgbaar via de 
website www.dedillewijn.nl 
Ook vindt u op de site alvast 
een voorproefje in de vorm 
van een trailer!

FOTO: Photo Anya
   

Bergse Akker zoekt vrijwilligers
NEDERHORST DEN BERG
Zoals u vast wel weet, bevindt 
zich achter de oude brand-
weerkazerne (Dammerweg 
13) in Nederhorst den Berg 
De Bergse Akker. De Bergse 
Akker is een zwem- en speel-
strandje voor kinderen tot 14 
jaar, waarvan de ouders van 
de leden zelf de stranddien-
sten draaien en het onderhoud 
van de akker verzorgen. Op 
De Bergse Akker zijn speeltoe-
stellen, zand, kunstgras, een 
lange steiger en twee vlotten. 
Daarnaast is er een winkeltje, 
kleedhokjes, opslag, en toilet 
en buitendouche.

De Bergse Akker wil graag 
voor het volgende seizoen een 
onderhoudsteam starten. Wij 
zoeken enthousiaste vrijwilli-
gers die het leuk vinden om in 
de periode van mei tot en met 
september op vaste momen-
ten (bijvoorbeeld een dagdeel 
per 2 weken) te helpen om De 
Bergse Akker te onderhouden. 
Te denken valt aan snoeiwerk, 
onkruid verwijderen, kleine re-
paraties en schilderwerk. Ui-
teraard is het ook een gezellig 
samenzijn waarbij tijdens of na 
het klussen van een kop koffie 
of thee genoten kan worden 

op het mooiste strand van Ne-
derhorst den Berg.

Bent u geïnteresseerd, kom 

dan vrijblijvend op zaterdag 
25 september tussen 11:00 en 
16:00 uur langs op onze af-
sluitings- & opruimdag van De 

Bergse Akker. Heeft u vragen, 
mail ons: info@debergseak-
ker.nl



Woensdag 22 september 2021
15

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Wijdemeren Muziek, een 
nieuw seizoen van start
De zomervakantie is nu echt 
achter de rug en het school-
jaar is met een frisse start 
weer begonnen. Zo ook de 
muzieklessen in onze mooie 
gemeente. Heb je altijd al een 
muziekinstrument willen be-
spelen, zangles willen nemen 
of je aansluiten bij een ver-
eniging? Dan is dit een goed 
moment! Wil je weten welk 
professioneel aanbod er is bij 
jou in de buurt? Op de web-
site van Wijdemeren Muziek 
is een duidelijk overzicht te 
vinden van alle muziekdocen-
ten en muziekverenigingen in 
Wijdemeren. Van piano en vi-
ool tot aan slagwerk en zang. 
Kijk daarvoor op https://wijde-
merenmuziek.nl en wie weet 

kunnen we jou binnenkort bij 
een van onze lessen verwel-
komen.

(namens de werkgroep Sti-
mulans Muziekmaken, Corrie 
Haselager en Rieteke Hölscher)

   

Alzheimer Café
Op woensdag 13 oktober is er 
weer een Alzheimer Café in 
De Koepel, Kapittelweg 399 A; 
1216 JC Hilversum. De avond 
start om 19.30 uur. Dit keer is 
het thema: de huisarts.

Bij toenemende vergeetachtig-
heid en/of problemen met ge-
wone dagelijkse handelingen 
kan de vraag rijzen: is er mis-

schien sprake van beginnen-
de dementie? Een afspraak 
bij de huisarts volgt. Na een 
eventuele diagnose komen 
nieuwe vragen in beeld rond-
om de huisarts. Wat kunnen 
en mogen we verwachten van 
de huisarts? Alzheimercafe.
hilversum@alzheimervrijwilli-
gers.nl; Mobiel: 06-14773182; 
Atie Vos-Tabak

   

Amicitia speelt zaterdag in de 
Meenthof
KORTENHOEF
Zaterdag 25 september geeft 
Amicitia om 11.00 en 13.00 uur 
een buitenconcert in de Meen-
thof. Het jubileumjaar van de 
100-jarige muziekvereniging 
zag er niet uit zoals verwacht. 
Door corona lagen de repe-
tities lange stil en konden er 
geen activiteiten plaatsvinden. 
Die houdt u dus allemaal nog 
tegoed in 2022! Gelukkig ko-
men de orkestleden sinds kort 

weer bijeen. Onder leiding 
van dirigent Henrie Pastoor 
hebben zij een mooi program-
ma voorbereid voor een (na)
zomerconcert in de Meen-
thof. Met bekende nummers 
als Havannah, Let’s get loud, 
Viva la vida, Eloise, Moment 
for Morricone en the Tribute 
to Amy Winehouse. Kom aan-
staande zaterdag dus gezellig 
luisteren naar de fanfare. Zij 
spelen om 11.00 en 13.00 uur.

   

GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 22 september: In 
het politiek-maatschappelij-
ke discussieprogramma van 
GooiTV, In Derde Termijn, 
praat Ruud Bochardt met 
Freek Vos (GroenLinks Gooi-
se Meren) en Caroline Eshuis 
van Versa Welzijn over onder 

andere de overlast die hout-
kachels veroorzaken en de 
buurtbemiddeling die daarbij 
komt kijken. Er is daarnaast 
aandacht voor Bussum Cultu-
reel. Jasmijn Verhulst gaat in 
gesprek met wethouder Geert-
Jan Hendriks van Gooise Me-
ren. Zie ook: gooitv.nl

Scholtes Janssens pianoduo opent seizoen 
Kunst aan de Dijk

FOTO: Merlijn Doomernik

KORTENHOEF
Eindelijk is het officieel: 
we mogen echt weer! 
Kunst aan de Dijk keek 
met spanning uit naar de 
persconferentie van deze 
week. De aangekondigde 
versoepelingen geven ons 
eindelijk weer de mogelijk-
heid om het Oude Kerkje 
vol te laten stromen met 
muziekliefhebbers. Dat is 
heel goed nieuws en het 
betekent ook dat er extra 
kaarten beschikbaar zijn 
gekomen voor de voorstel-
lingen. Op 30 september 
opent het duo Scholtes en 

Janssens om 20.15 uur ons 
seizoen met een pianoreci-
tal voor twee vleugels.

Lestari Scholtes (1984) en 
Gwylim Janssens (1985) vor-
men sinds 2003 een pianoduo. 
Hun debuut in Carnegie Hall in 
mei 2009 werd geprezen als 
‘het hadden net zo goed 25 
of 30 vingers kunnen zijn, zo 
groots en samengesmolten 
was hun klank. Subliem duo in 
topvorm’. In mei 2012 keerde 
het duo met veel succes terug 
in Carnegie Hall. De Ameri-
kaanse pers schreef over hun 
uitvoering van Stravinsky’s 
Petroesjka: ‘Superb teamwork 
– two as one – with excellent, 

turn-on-a-dime transitions 
between episodes’. Scholtes 
en Janssens wonnen diver-
se nationale en internationale 
concoursen voor pianoduo en 
kamermuziek zoals het pres-
tigieuze Vriendenkrans Con-
cours (2010), het Concours 
Musical de France (2010), het 
Internationale Kamermuziek 
Concours Almere 2009 en 
IBLA Grand Prize International 
Music Competition (2008) . In 
2010 werden zij uitgeroepen 
tot Radio 4 Talent van het Jaar.

Oude Kerkje
In Kortenhoef spelen Schol-
tens en Janssens: W.A. Mo-
zart: Sonate voor twee pia-
no’s in D KV 448; F. Schubert: 
Fantasie in F (4 handen) en S. 
Rachmaninoff: Suite opus 5 (2 
piano’s)

Kaartverkoop
In lijn met de geldende RI-
VM-richtlijnen vragen wij onze 
bezoekers bij aankomst een 
coronatoegangsbewijs te to-
nen. Een mondkapje is niet 
meer verplicht. Het staat u na-
tuurlijk vrij om dit wel te dragen 
als u dat wenst. Kaartverkoop: 
www.kunstaandedijk.nl

   

Cabaretvoorstellingen terug in Nigtevecht
NIGTEVECHT
De cabaretvoorstellingen 
gaan starten in Nigtevecht. 
Ook de pont naar Nigte-
vecht gaat weer speciaal 
voor de voorstellingen 
varen, de afvaart is om 
20:00 uur. Er zijn nog pas-
se partouts verkrijgbaar 
voor vier voorstellingen. 
De eerste voorstelling van 
het nieuwe seizoen is op 2 
oktober, Martine Sandifort 
met Namasteetjes. Daar-
na volgt op 13 november 
Wim Helsen met ‘Niet mijn 
apen, niet mijn circus’, op 
14 januari Kees van Amstel 
met ‘Een bang jongetje dat 
hele enge dingen doet’. Op 
09 april komt Lisa Oster-
mann.

Martine Sandifort 2 oktober
Martine Sandifort komt met de 
voorstelling “Namasteetjes”. 
Een life- changing experiment 
Even. Ben jij op zoek naar ge-

luk, rust en balans in je leven? 
Wil je eindelijk weer eens zor-
geloos van het leven genie-
ten? Dan moet je NIET bij Mar-
tine Sandifort zijn! Met haar 
online-trainingen ‘CREËER JE 
EIGEN CRISIS!’, ‘HET IS WAT 
HET IS!’ en ‘BEN JE ER NOU 
NÓG NIET OVERHEEN?’ 
heeft Martine het afgelopen 
jaar al duizenden mensen 
naar de klote gecoacht. En 
met succes. Entree € 18,-.

Passe partouts voor vier voor-
stellingen kosten €70,- en 
kunnen gereserveerd worden 

via het formulier op de web-
site www.cabaret-nigtevecht.
nl of per WhatsApp op 06-
44522302. Of telefonisch op 
0294-252506. Ook bij Cha 
Cha Damesmode in Weesp, 
zijn passe partouts en kaarten 
verkrijgbaar. Het Dorpshuis is 
inmiddels voorzien van een 
nieuwe airconditioning (met 
buitenlucht) en er wordt ge-
controleerd op vaccinaties. 
Een veilig bezoek staat voor-
op.

FOTO: Martine Sandifort (foto: 
Anoek van Nunen)
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Wel lenen, niet stelen uit boekenhuisje
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Op het boekenhuisje bij 
Oranjeweg 71 hangt sinds 
kort een briefje met de 
tekst: ‘Dit is echt voor 
kinderen en niet voor 
handelaren’. Tot verbijste-
ring van eigenaar Klaartje 
Steinkamp wordt het 
huisje namelijk regelma-
tig compleet leeggehaald 
door volwassenen die de 
boeken waarschijnlijk ver-
handelen. Vandaar haar 
oproep om wel te lenen, 
maar niet te stelen uit het 
boekenhuisje.

Sinds driekwart jaar heeft 
Klaartje Steinkamp in haar 
voortuin een kids boekenhuis-
je. In het dorp waren al meer-
dere boekenhuisjes te vinden, 
maar de inhoud daarvan is 
toch vooral op volwassenen 
gericht. Alleen in de Rozenhof 
stond al een huisje speciaal 

voor kinderen. Omdat Klaartje 
merkte dat kinderen weinig 
lezen, startte ook zij een ‘mi-
nibieb’ voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. “Ik heb het 
idee dat ouders niet zo snel 
naar een bibliotheek buiten 
het dorp gaan”, motiveert ze. 
“Op school kunnen kinderen 
in de bieb wel boeken lenen, 
maar die mogen ze niet mee 
naar huis nemen. Dit leek mij 
dus een mooi alternatief.”

Lenen zonder vragen
Klaartje richtte het huisje in 
met boeken uit deze tijd. Met 
actuele titels, die nu leuk en 
interessant zijn voor kinderen. 
Zowel voor jongens en meis-
jes in groep 8, als voor starten-
de lezers. De laagdrempelige 
manier van lenen sloeg aan. 
Steeds vaker kwamen kinde-
ren uit de buurt langs om een 
boek te lenen. In het begin 
belden ze nog schuchter aan 
met de vraag of ze een boek 
mochten pakken, maar dat is 

niet nodig verduidelijkt Stein-
kamp. “Je hoeft het echt niet te 
vragen. Je kiest een boek uit 
en neemt die mee naar huis. 
Als je ‘m gelezen hebt en je 
vindt het boek heel erg leuk 
dan mag je ‘m houden. Maar 
je kunt ’t boek ook terugzetten 
of lenen aan iemand anders.”

Compleet leeghalen
Tot grote verbazing merkte 
Klaartje dat het huisje soms 
compleet was leeggehaald. 
“Ik dacht heel naïef ‘wat wor-
den er veel boeken gelezen’. 
Tot ik opeens een volwas-
sen man met een grote tas 
alle boeken uit het kastje zag 
pakken. Voordat ik mij goed 
realiseerde wat er gebeurde, 
was hij al weer vertrokken. Ik 
heb er nooit bij stilgestaan dat 
mensen dit doen. Waarschijn-
lijk is het voor de handel. Maar 
op die manier krijgen kinderen 
geen kans om een boek uit 
te zoeken. Zo is het niet leuk 
meer.”

Doneren mag ook
Klaartjes oproep is dus om al-
leen kinderen boeken te laten 
lenen. Of om het kastje te vul-
len door boeken te doneren. 
Dat kan natuurlijk ook. Het 
gaat dan wel om boeken die 
echt leesbaar zijn voor kids. 
Dus geen kinderboeken uit de 
jaren ‘70 of ‘80, met titels als 
Pinkeltje, Pietje Puk of Floortje 
Bellefleur. “Het taalgebruik in 
oude boeken is niet meer van 

deze tijd”, legt Steinkamp uit. 
“Je ziet bijvoorbeeld veel lan-
ge zinnen en veel komma’s. 
Ook het verhaalbeeld is vaak 
niet meer passend. Denk aan 
een vader die de krant leest en 
een pijp rookt, of een moeder 
die kookt en de afwas doet. 
Kinderen herkennen zich hier 
niet meer in. Dat maakt het le-
zen minder leuk. En dat is nou 
net niet de bedoeling van dit 
kinderhuisje!”

Wat gaat het klimaatakkoord u kosten?
WESTBROEK - Heeft u al gezien hoeveel uw 
energierekening omhoog is gegaan? Vooral gas is 
vanwege alle klimaatheffingen behoorlijk in prijs 
gestegen en volgens de klimaatplannen gaat dat nog 
wel een paar jaar zo door. U vraagt zich misschien af 
wat u nu het beste kunt doen om het klimaat te helpen 
en de kosten te beheersen. Zonnepanelen nemen, uw 
huis isoleren of een nieuwe ketel kopen? Allemaal zaken 
die behoorlijk ingrijpend kunnen zijn en hoge kosten 
met zich meebrengen. U kunt ook kiezen voor een snelle 
oplossing en dat begint met een goed gesprek over 
energiebesparing met Ruth Nagel.

Een uitstekend rendement op uw spaargeld
U heeft minstens zes 
apparaten in huis die 
energie verbruiken en 
waarover Vink Witgoed 
u advies kan geven. U 
kunt denken aan het 
vervangen van uw oude 
koelkast of vriezer, 
de aanschaf van een 
warmtepompdroger 
of het vervangen 

van uw gaskookplaat of gasfornuis door inductie. 
Maatregelen die snel te nemen zijn, waarvan de 
kosten zijn te overzien en die direct resultaat 
opleveren op uw energierekening. U spaargeld 
wat op de bank nauwelijks iets oplevert geeft u op 
deze manier een prima rendement en het klimaat 
profiteert er ook nog van. Want eerlijk is eerlijk u wilt 
toch ook het beste voor uw (klein)kinderen en de 
aarde nalaten?

Informatie thuis, op de website of in de winkel
U wilt kiezen en informatie verzamelen op een 
manier die het beste bij u past. Dat begrijpt Ruth 
goed, daarom maakt u bij hem zelf uw keuze. U kunt 
naar de winkel komen, waar hij een zeer uitgebreide 
collectie (inbouw)apparaten heeft, waarover hij u 
alles kan vertellen. U kunt op de Vink Witgoed website 
kijken via uw computer, uw tablet of uw smartphone 
en op die manier uw informatie verzamelen. Maar u 
kunt Ruth ook gewoon bij u thuis uitnodigen. U krijgt 
dan een compleet advies helemaal aangepast aan de 
wensen en maten die bij u en uw woning het beste 
passen. Deze thuisverkoop service is vrijblijvend en 
uniek. Ruth praat met verstand van zaken, geeft 
eerlijk advies, bespreekt met u de te verwachten 

kosten en heeft net als u een hekel aan vervelende 
verassingen achteraf.  Dus als u besluit om met hem 
zaken te doen dan wil hij altijd persoonlijk contact; 
per telefoon, per mail, in de winkel of bij u thuis.

Service en persoonlijke aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, 
wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst 
de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het 
beste schikt. Mocht in na de levering een vraag of 
storing hebben ook dan geeft Vink Witgoed thuis. 
Ook voor reparaties aan alle merken witgoed kunt u 
hem bellen. Ruth Nagel helpt u van A tot Z om zo snel 
mogelijk weer geholpen te zijn. Verkoop en service 
met persoonlijke aandacht.


