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WIJDEMEREN- De provincie 

Noord-Holland heeft bepaald dat 

Wijdemeren moet fuseren met 

Hilversum. Als einddatum wordt 

genoemd 1 januari 2021. ‘Fusie en 

samenwerking van gemeenten in de 

Gooi en Vechtstreek zijn nodig om 

de bestuurskracht van de regio te 

versterken’ schrijven Gedeputeerde 

Staten (GS). De Wijdemeerse poli-

tieke partijen reageren wisselend, 

van blij tot teleurgesteld, terwijl 

de Hilversumse wethouder Jaeger 

(D66) stelt dat zijn gemeente zich 

‘dienstbaar’ zal opstellen. 

Door: Herman Stuijver

De provincie vindt de vorming van 

één gemeente Gooi en Vechtstreek op 

langere termijn een solide en krachtige 

oplossing voor zowel de regionale als 

lokale bestuurskrachtproblemen. Dat 

14 van de 19 Wijdemeerse raadsleden 

(CDA, D66, DB en DLP) op 2 novem-

ber vóór een motie stemden om op een 

zo kort mogelijke termijn te komen tot 

een ambtelijke fusie met Hilversum en 

Gooise Meren zien GS als een besef van 

de plaatselijke politiek dat Wijdemeren 

niet langer zelfstandig kan bestaan. 

Maar het gaat voorbij aan de urgentie 

van de noodzaak van een fusie. Boven-

dien is er niet onderzocht of Hilver-

sum en Gooise Meren bereid zijn tot 

ambtelijke fusie. Het provinciebestuur 

is wel tevreden over het feit Wijdeme-

ren de komst van één gemeente Gooi 

en Vechtstreek als de toekomstrichting 

ziet. De termijn voor de fusieprocedure 

wordt verlengd tot 1 september.

Reacties

Jan Verbruggen, fractievoorzitter CDA, 

had gehoopt dat de provincie niet voor-

bij zou gaan aan de motie van een amb-

telijke fusie met Hilversum en Gooise 

Meren die hij namens vier partijen in-

diende. “Dat vind ik teleurstellend. Dat 

was een mooie stap in de goede rich-

ting. Waarom is er dan wel overleg no-

dig. Ze gaan totaal niet in op die amb-

telijke fusie.” Ook Gert Zagt van De 

Lokale Partij is onaangenaam verrast. 

“Ik had gedacht dat Gedeputeerde Sta-

ten meer respect zouden hebben voor 

wat een meerderheid wil. Voor ons was 

dat een grote stap die uiteindelijk ook 

de bestuurskracht zou versterken.” Stan 

Poels daarentegen, zegt namens PvdA/ 

GroenLinks, dat hij het een ‘hartstikke 

goed besluit’ vindt. “Dit kon je zien aan-

komen. Het is een glashelder besluit, 

ook ten aanzien van Blaricum, Laren 

en Huizen.” Poels wijst erop dat de mo-

tie van de vier partijen ‘op drijfzand 

was gebouwd’. “Ze hadden het niet ge-

checkt bij die andere gemeenten en er 

stond geen einddatum, dat was zwak.”

Verbruggen en Zagt zullen zeker een 

zienswijze tegen het besluit indienen 

en verder ‘alle officiële kanalen’ be-

nutten om zich te verzetten. Terwijl 

wat Stan Poels betreft Wijdemeren zo 

spoedig mogelijk met Hilversum aan 

tafel gaat zitten. In de Gooi -en Eem-

lander laat Joost Boermans (D66) we-

ten dat hij ‘actief verzet tegen dit be-

sluit’ verwacht en René Voigt (DB) is 

‘heel boos dat de provincie zich niets 

aantrekt van de mening van de meer-

derheid van de raad en de bevolking’. 

Sieta Vermeulen (VVD) en Robby Is-

rael (OLib) zijn blij met een fusie. De 

laatste vraagt zich af of DB en DLP ‘hun 

excuus gaan aanbieden aan de kiezers 

omdat ze bleven vasthouden aan zelf-

standigheid, een gepasseerd station’. In 

dezelfde krant zegt 

de Hilversumse 

wethouder Wimar 

Jaeger (bestuur-

lijke vernieuwing) 

dat Hilversum zich 

dienstbaar zal opstellen: “De wil van Wij-

demeren is op dit moment belangrijker dan 

die van ons.” Jaeger noemt drie voorwaar-

den voor een fusie: de dienstverlening voor 

de inwoners moet beter worden, de fusie 

moet het karakter van de Wijdemeerse ker-

nen aantoonbaar versterken en de positie 

van de fusiegemeente moet tegenover de 

buitenwereld sterker worden. 

De rest van het Gooi

Huizen, Blaricum en Laren moeten ook 

fuseren. Hun alternatief voor een nieuwe 

gezamenlijke regeling, met behoud van 

zelfstandigheid, vond het provinciebestuur 

niet overtuigend.  

Als Weesp gekozen heeft voor Amsterdam 

of voor Gooise Meren, dan zal Noord-Hol-

land dat goedkeuren, waarbij er dan ook 

plaats is voor een referendum. 

Financiën

Wijdemeren moet fuseren met Hilversum

Kijkje achter de schermen bij de verkiezingen
Een leuke vergoeding

Werk dat ertoe doet!

Wat bieden wij?

GEZOCHT!
Stembureau leden

www.wijdemeren.nl/stembureau

21
maart

2018

Johan Remkes(rechts), Commissaris van de Koning Noord-Holland, wil meer bestuurs-

kracht en de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes zal zich dienstbaar opstellen,
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 19 nov.:  09.30 uur: E. Kaak,
 Wo. 22 nov.:  09.30 uur:  
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Za. 18 nov.: 19.00 uur: 
 R. Simileer.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 19 nov.: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.

Verzorgingshuizen 
◗ Veenstaete 
 Vr. 17 nov.:  15.00 uur:  W. Kroon.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 19 nov.: 10.00 uur: 
 Ds. I. Terlouw.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 19 nov.:  11.00 uur:  
 Ds. C. Groor-Korstanje.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 19 nov.: 10.00 uur:  
 Prof. dr. W. Moehn,
 19.30 uur: zangdienst 
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 19 nov.:  09.30 uur:  
 Ds. H.E. Dankers.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 19 nov.:  11.00 uur:
 Nescio-lezing.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 19 nov.: 10.00 uur: 
 B. Reitsma. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 19 nov.:  10.00 uur: 
 Ds. Henk van Veen
 15.00 uur: Ds. J.A. Vos

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van de advertentie 
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag 
12.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per ko-
lom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 15 nov. 10.30/19.30 u.Vrijwilligers gezocht Sypesteyn Sypesteyn, Nw.Ldr.dijk 150

wo. 15 nov. 13.30 u. School Moves Volley toernooi Sporthal De Blijk, NdB

wo. 15 nov. 20.00 u. Commissie Ruimte & Economie  Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

do. 16 nov. 17.30 u. Smakelijk Gesprek  (PioWij) ’t Honk, Zuidereind 15, ’s-Grav.

17 – 19 nov.  L!cht expositie, muziek, voordracht Dillewijn, Ankeveen

vr. 17 nov. 19.00 u. Afscheid Aad Dijs (vz. Bergse IJsclub) IJsclubgebouw, Blijklaan, NdB.

vr. 17 nov. 20.00 u. ALV Kortenhoefse IJsclub Oude School, Kortenhoef

za. 18 nov. 09.00 u. 4 x G Rommelmarkt Sporthal De Fuik, Kortenhoef

za. 18 nov. 14.00 u. Paddenstoelen in het herfstbos Bez.centr. NM; ’s-Graveland

za. 18 nov. 16.00 u. Aankomst St.-Nicolaas Nederhorst Loswal, NdB.

zo. 19 nov. 11.00 u. Nesciolezing Oude Kerkje, Kortenhoef

zo. 19 nov. 15.00 u. Ankeveens Licht Gedicht (Peter Faber) Dillewijn, Ankeveen

do. 23 nov. 18.00 u. ASV Handbal ‘Vriendinnen Training’ De Fuik, Kortenhoef

vr. 24 nov. 19.00 u. Opening Nederhorst on Ice IJshal NdB. 

za. 25 nov. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef

za. 25 nov. 11.30 u. Aankomst St.-Nicolaas Kortenhoef Smidsbrug, ’s-Graveland

za. 25 nov. 13.45 u. Aankomst St.-Nicolaas Ankeveen St.-Martinus, Ankeveen

za. 25 nov. 16.00 u. Glow in the Dark- volleybal VVN Sporthal De Blijk, NdB. 

za. 25 nov. 20.00 u. Feestavond Ken Uw Dorp Quiz De Drie Dorpen, Ankeveen

zo. 26 nov. 15.30 u. Concert ‘Diversi Stromenti’ Jagthuis; Middenwg.88, NdB.

di. 28 nov. 17.30 u. Vrijwilligersdag Wijdemeren  Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

zo. 03 dec. 15.00 u. D3D Jamsessie De Drie Dorpen, Ankeveen

do. 14 dec. 20.15 u. Concert Amstel Strijkers  Ensemble Oude Kerkje, Kortenhoef

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66

W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, 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 (spoed: 254862)

Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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) 0294-253519

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

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Vanaf 15 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met o.a. nationaal schoolontbijt in Bussum en zilve-
ren legpenning voor Ferry Weertman; RegioHub over de dag van 
de mantelzorg;  In In Derde Termijn Marianne Zwagerman en Marc 
Visch over de regionale en lokale journalistiek en Jan Verbruggen 
(CDA Wijdemeren over het besluit van de provincie inzake fusie 
Wijdemeren met Hilversum; Gooi - en Eembode (Hilversum) en 
GooiTV presenteren het tweewekelijks gesprek met Pieter Broer-
tjes, burgemeester van Hilversum. GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo 
en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Programma GooiTV
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- Met alleen de stem 

van De Lokale Partij tegen stemde 

de gemeenteraad vóór de begroting 

2018. Maar de zorgen over de toe-

komstige financiën zijn groot. Dat 

Gert Zagt van de DLP sprak van pot-

verteren ging menigeen te ver. 

Financieel wethouder Jan-Jaap de Kloet 

slaagde erin een begroting op te stellen 

met een positief saldo van 24.000 euro 

in 2018 dat oploopt naar + 125.000 in 

2021. Dat is knap, gezien het feit dat er 

diverse grote investeringen in de cijfers 

zijn verwerkt. Wijdemeren zal voor 

ongeveer 3 miljoen meedoen aan het 

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplas-

sen. Voorts mag onderwijswethouder 

Sandra van Rijkom 7,5 miljoen inves-

teren in twee Integrale Kindcentra in 

Nieuw Loosdrecht. CDA- voorman 

Verbruggen prees de daadkracht van 

de coalitie die 300 à 400 woningen 

heeft laten bouwen, sociale wijkteams 

heeft ingesteld, veel wegenonderhoud 

heeft gepleegd en het deelnemen aan 

de samenleving (vooral groenonder-

houd) heeft gestimuleerd met het vrij-

willigersproject De Appelboom. VVD 

‘er Sieta Vermeulen vroeg zich af of het 

allemaal wel financieel haalbaar was, 

ook qua mankracht van het ambtelijk 

apparaat. “Moeten we bepaalde pro-

jecten niet uitstellen?” Ze vond het 

jammer dat de inzet van ± 20 nieuwe 

medewerkers wordt uitgesteld tot na 

de verkiezingen. Ronduit kritisch was 

ze over de trage voortgang van het pro-

ject Snippergroen waarbij het bureau 

Eiffel met bewoners een overeenkomst 

probeert te bereiken 

over koop of huur van 

onterecht gebruik van 

gemeentelijke grond. 

Ze verweet het college 

naast traagheid ook 

willekeur in de be-

handeling. Stan Poels 

(PvdA/ GrL.) stuitte 

bij het ‘puntjes op de 

i’ zetten op een tobberige aanpak van 

de duurzaamheid, te weinig getal-

len over het sociale domein en een 

zeer beperkt cultuurbeleid. Gert Zagt 

(DLP) ging het verst in de kritiek. Hij 

noemde de begroting ‘potverteren’ 

omdat er de komende 4 jaren bijna 3 

miljoen uit de reserves wordt gehaald. 

Dat het college een negatief effect van 

de rijksoverheid (septembercirculaire) 

niet in deze begroting had verwerkt, 

was volgens hem ‘meten met twee ma-

ten’. Want bij eerdere begrotingen werd 

dat standaard wel gedaan. “Nu het niet 

uitkwam, met twee jaar structureel on-

der de nul, is het te pijnlijk” zei hij. Ook 

legde hij de vinger op het zogenaamde 

weerstandsvermogen dat gunstig lijkt, 

maar gewoon is aangepast om het beter 

te laten lijken. Die financiële zekerheid 

baarde ook zorgen bij Robby Israel van 

de Onafhankelijk Liberalen. Die an-

derzijds weer vond dat 4 miljoen voor 

een Rioleringsplan ‘exorbitant veel geld 

is’. D66, VVD en OLib kwamen met 

een amendement om de 1,5% ozb-

verhoging in 2018 niet uit te voeren. Ze 

hadden een dekking van 90.000 euro 

gevonden uit de ontvangsten van het 

BTW-compensatiefonds. 

Zorgen over financiën op langere termijn

Aarzelend

Wethouder De Kloet kwam niet goed 

uit de verf bij de beantwoording. Voor-

al toen hij wilde uitleggen dat het plan 

van een deel van de oppositie om het 

geld van het BTW- compensatiefonds 

te benutten voor -0%- ozb-verhoging 

niet mogelijk was, zei hij te vaak ‘vol-

gens mij’. Iemand had ‘m verteld dat 

putten uit dat fonds niet mogelijk was. 

Hoe het precies zat, wist de wethouder 

niet. Het leidde er overigens wel toe 

dat D66, VVD en OLib na deze me-

dedeling het amendement introkken.  

NEDERHORST DEN BERG- De nieuwe 

verkeersveiligheidspalen aan de 

Dammerweg voor de Jozefschool 

zijn ten prooi aan vandalisme. 

De gemeente Wijdemeren en directie 

van de Jozefschool hebben in de afgelo-

pen jaren diverse maatregelen getroffen 

om de schoolgaande kinderen 

en hun ouders zo veilig mo-

gelijk te kunnen laten overste-

ken. Zoals de oversteekouders 

voor en na school. Eerder dit 

schooljaar zijn er reflecterende 

paaltjes geplaatst, de ‘School-

zone’ is een 30 km- zone en de 

‘Ho! Stop!-hand’ geeft aan dat 

Verbijsterd

Tijdens het jaarlijkse Dorpsbelan-

gendiner kondigde voorzitter Van 

den Brink aan dat het bestuur Jan-

Jaap de Kloet zal voordragen als lijst-

trekker voor de komende gemeente-

raadsverkiezingen op 21 maart a.s.

De Kloet zei dat hij het een eer vond 

om dat te gaan doen. Hij was zonder 

ervaring met gemeentepolitiek onver-

wacht ongeveer een jaar geleden als 

wethouder financiën en duurzaam-

heid begonnen. Dorpsbelangen nam 

de plaats in van de VVD in de huidige 

coalitie. Jan-Jaap de Kloet noemde het 

wethouderschap een pittige taak die 

hij echter met bijzonder veel plezier 

Jan-Jaap de Kloet lijsttrekker 
Dorpsbelangen

WEESP - Dinsdag 28 november 

houdt Uitvaartverzorging Myosotis 

i.s.m. begraafplaats Carspelhof de 

jaarlijkse lichtjesavond. 

Sandra van der Spruit en het Weesper 

Gemengd Koor zullen de avond muzi-

kaal omlijsten. Pete, de doedelzakspe-

ler, zal  de stoet mensen voorgaan in 

de ceremonie over de begraafplaats. De 

Lichtjesavond sluiten we af met een kop 

koffie, Glühwein en warme chocolade-

melk en dat is tevens het moment  voor 

de aanwezigen om met elkaar samen te 

zijn. Uitvaartverzorging Myosotis zal 

ook dit jaar voor aanvang van de cere-

monie een cheque overhandigen aan 

het Nationaal Ouderenfonds. Directeur 

Charles Benschop van Myosotis: “Het is 

fijn dat we deze avond iets voor mensen  

kunnen betekenen, het geeft mensen 

troost. Wij vinden Het Nationaal Oude-

renfonds een mooi doel.”  

Lichtjesavond

vervult. Hij zou zich met veel energie wil-

len inzetten om een goed resultaat voor 

zijn partij te behalen. 

hier rustig gereden moet worden. Wat een 

laffe daad! Wij zijn verbijsterd dat een van 

de rode handen op brute wijze vernield is 

en spoorloos is. Wie meer weet over dader 

of daders kan zich melden bij de directie 

van de Jozefschool of uiteraard contact op-

nemen met wijkagent Dennis van Giessen. 

Ook kon de wethouder niet concreet zijn 

of het voortslepende Snippergroen-dossier 

voor de verkiezingen was afgerond. Er ont-

stond een welles-nietes discussie over het 

bewust niet verwerken van de september-

circulaire in de begroting die burgemeester 

Ossel afbrak. Er komt een cultuurnota na 

jaren wachten, zei wethouder Sandra van 

Rijkom, want ze wilde ‘een slag maken en 

dwarsverbanden leggen waarbij afspraken 

geborgd worden voordat we deze nota kun-

nen aftikken’. Op de middenpagina’s van dit 

blad treft u een gemeentelijke samenvatting 

van de begroting. 
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 

Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

 

AB FAAS VERHUIZINGEN

Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Te Huur Wijdemeren

Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2

1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

28 m2, 42 m2, 52 m2, 60 m2, 

100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 

035-656 2624

 

 RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

LAST VAN KALKNAGELS

OF PIJNLIJKE VOETEN?

Maak dan een afspraak bij

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Cito Transport: Lev: zand, 

grond, grind, ook in bigbags 

leverbaar. Gemalen veen-

grond, menggranulaat, com-

post, boomschors, gebakken 

stenen/betonklinkers. Mid-

denweg 106, Ned. Den Berg. 

0294-251451.

Div. bedrijfs/opslag ruimtes 

te huur Vanaf 30 m2 t/m 90 

m2 Ind. Terrein “De slenk” 

Telnr: 035-656 3517 Frans@

verhuizers.nl

Wij hebben op vrijdag van 

10.00 tot 12.00 uur en 13.30 

tot 15.30 uur haak- en brei 

inloop.  Wij hebben hierin 

groot assortiment boeken en 

maken er gezellige uurtjes van. 

Hobbykelder, Laarderweg 28, 

Bussum

BELLE MAKELAARDIJ

Je bent zo verkocht!!! 

Gratis waardebepaling?

Bel: 035-656 0235

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

MET NAALD EN DRAAD

Voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen.  Ruime keuze 

aan mooie stoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen

06 51997751 / 035 6562959.

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.

Tel. 0294-254598.

Met ENERGIE het weekend 

in? Dat kan na het bijwonen

van 5 unieke Masterclasses

www.nlplu.nl/feel-good-

friday 0655712305

OPSLAGRUIMTE TE HUUR

LOCATIE DE SLENK ANKEVEEN

12 m2 € 100,00 p/maand

9 m2 € 75,00 p/maand

Tel : 0655360880

Te Huur: tijdelijke 4 k. woning

Vrijstaand, v.a.g.v.  € 700,-

p.mnd. all-in Tel. 0617717155

Velux dakramen, dakkapellen,

verbouw & timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Te koop huisje in natuur-

gebied bij Wijde Blik.

Staat op gehuurde grond

Prijs: € 9.500,- info: 

email: smi02953@planet.nl

GARAGE SALES!!

Zat. 25 nov. v. 11-16.00 

Uur. Stichtse Kade 31

Ankeveen De moeite waard

COMPUTER EN PHONE 

SERVICE

NOORDEREINDE 9 

‘s-GRAVELAND

Wij regelen uw abonnement

toestellen en accessoires

Vakkundig en vrijblijvend

advies en scherpe prijzen

Koffie & thee staan klaar

in onze gezellige winkel!

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Te huur recreatiewoning 

direct aan de plas. 

www.cottagewijdeblik.nl

info tel. 06-31946731

Te huur garage box Rembr.

v.rijnhof tel. 0294253448

Charley’s Diner

3 Gangen Menu

Voor maar 17,50

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, 

inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. 

Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  
Wijdemeertjes

Sleutel
Service

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 16 nov., film, za. 18 nov. to-

neel, wo. 22 nov. Cityquiz, do. 

23 nov. film, za. 25 nov. caba-

ret, zo. 26 nov. muziek en film 

jeugd.  Info: www.wesopa.nl

In ‘Poëzie in de Soos’ staat 

op dinsdag 21 november van 

15-17 uur Anton Gerits in de 

schijnwerpers in de grote zaal 

van sociëteit De Unie, ’s-Gra-

velandseweg 57 in Hilversum.

‘t Wijdehuis, een ontmoetings-

plek voor iedereen die een 

steuntje in de rug nodig heeft 

om iets te ondernemen. Op 

ma.- en do.middag van 12.30 

– 16.30 (incl lunch + koffie/

thee, kosten €5,00). Wilt u 

meer weten of zich aanmelden: 

Herma Kleve, Versa Welzijn, 

hkleve@versawelzijn.nl of 035- 

6231100

Zingen? Dat kan bij het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. Zij 

repeteren elke woensdagavond 

van 8-10 uur in de Bergplaats, 

Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 

bent van harte welkom!

BEZORGER GEZOCHT!!
Het Weekblad Wijdemeren is op zoek naar een bezorger  voor  een wijk in 

’s-Graveland. Het gaat om  het bezorgen van het Noordereide vanaf de
 Klapbrug tot aan de Loodijk, Loodijk, Stichtse Kade en Cannenburgerweg 

Het bezorgen van het Weekblad Wijdemeren is slechts 1 x per week.
 Lijkt het je leuk om dit te doen?  

Neem dan z.s.m. contact op met: 06-136 67 848

Weekblad Wijdemeren

Zangdienst 

‘Genade’
naar aanleiding van 500 jaar reformatie
Zondagavond  19 november om 19.30 uur

 
 M.m.v. Edoza uit Hilversum
              o.l.v. David Niemeijer
 Lezingen ds. Geert van Meijeren
 Organist Eduard van Maanen

 Hervormde Kerk
 Noordereinde 14 ‘s-Graveland
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Verkeer

ga ik vol enthousiasme en vol overtuiging 

de campagne in.”

LOOSDRECHT - Bewoners aan de 

Loenderveense Plas zouden inspraak 

krijgen en de plannen zouden alleen 

doorgaan als alle partijen het met 

elkaar eens zijn, meldt RTV NH. Maar 

wethouder De Kloet komt daarop te-

rug. Tot woede van de bewoners.

De Werkgroep Behoud Loenderveense 

Plas heeft zelf een alternatief bedacht 

om de Loenderveense plas te sparen. 

Van de Loosdrechtse Plassen naar de 

Vecht en van daar over de Wijde Blik 

naar het Hilversums kanaal. Een aantal 

bestaande sluizen moet worden opge-

knapt en uitgebreid. Zo wordt de Loen-

derveense Plas ontzien, menen zij.  

Wethouder De Kloet heeft in gemeen-

teraad de toezegging gedaan dat uitslui-

tend indien er sprake is van unanieme 

stemming, het project door zal gaan. 

De bewoners waren daar erg blij mee, 

want zo kunnen ze de vaarverbinding 

door de Loenderveense plas tegen hou-

den. In een brief die de wethouder af-

gelopen week stuurde naar de gemeen-

teraad draait hij de toezeggingen terug. 

In plaats daarvan wil hij proberen zo 

veel mogelijk partijen achter een be-

paald onderdeel te krijgen. “In de mêlee 

van de vergadering heb ik die uitspraak 

gedaan, maar in de brief staat het goed. 

Dat is leidend”, vertelt wethouder De 

Kloet aan NH Nieuws. Bewoners rea-

geren boos. “Zo ga je niet met burgers 

om. Je geeft een garantie af en dat is 

ook waar we de wethouder aan gaan 

houden”, aldus een woordvoerder van 

de Werkgroep Behoud Loenderveense 

Plas. Die zijn grieven zal uiten in de 

commissievergadering van 15 novem-

ber a.s. 

De Kloet betwist
WIJDEMEREN- De nummer 1 op de 

lijst van het CDA Wijdemeren voor 

de gemeenteraadsverkiezingen 

2018 is de huidige fractievoorzitter 

Jan Verbruggen. 

Tenminste, als de leden de voordracht 

van het bestuur steunen. Ze kunnen 

zich er op woensdag 22 november over 

uitspreken tijdens de algemene leden-

vergadering. Dan worden ook de ver-

dere kandidatenlijst en het verkiezings-

programma vastgesteld.

Met de voordracht van Jan Verbruggen 

neemt het bestuur het unanieme advies 

van de speciaal ingestelde vertrouwens-

commissie over. Jan Verbruggen: “Als ik 

het vertrouwen van de leden krijg, dan 

KORTENHOEF- Verkeerswethouder 

Theo Reijn nam vrijdagmiddag 

ruim 150 handtekeningen in ont-

vangst van bewoners van de 

Kortenhoefsedijk. De bewoners wil-

len de gevaarlijke situatie op de dijk 

benadrukken en dat de veiligheid 

voor mens (en dier) toeneemt. Ze 

willen graag als volwaardige partner 

betrokken worden bij de besluitvor-

ming.  

De Kortenhoefsedijk wordt dagelijks 

gebruikt door kwetsbare gebruikers 

zoals ouderen en kinderen met fiets, 

reguliere fietsers en recreanten, wiel-

renners, wandelaars, hardlopers, etc. 

Die maken allen gebruik van hetzelfde 

asfalt, om over heen te lopen en te fiet-

sen. De Kortenhoefsedijk heeft immers 

geen afzonderlijk fietspad en geen trot-

toir. Op de dijk wordt langzaam en 

kwetsbaar verkeer gemengd met snel 

en zwaar verkeer. Dat leidt dagelijks tot 

zeer gevaarlijke situaties. Met de hand-

tekeningenactie willen de bewoners de 

gevaarlijke situatie onder de aandacht 

van de wethouder brengen en de ur-

gentie van herinrichting van de dijk 

benadrukken. 

Anton Smets van de nieuwe ‘Stichting 

Kortenhoef, Buiten gewoon Beter’: 

“Gemeenten, die dijken met eenzelfde 

soort historische lintbebouwing heb-

ben gereconstrueerd, geven aan dat de 

uiteindelijke verkeerssnelheid wordt 

bepaald door de wijze van inrichten. 

Dat alle bewoners de actie een warm 

hart toedragen en de situatie gevaar-

lijk vinden blijkt uit de enorme animo 

voor deze handtekeningenactie. Op 

twee bewoners na tekende iedereen en 

kregen we heel veel positieve reacties. 

Gelukkig is de wethouder van voor-

nemen om delen van de dijk te herin-

richten als 30km/uur-zone.” Het van de 

weg af rijden van een buurman was de 

aanleiding voor de stichting en de ac-

tie. Wethouder Reijn reageerde positief 

op het initiatief en gaf aan in gesprek 

Kortenhoefsedijk vraagt om herinrichting Dijk 

te gaan met de Buiten gewoon Beter en de 

bewoners van de Kortenhoefsedijk.

Jan Verbruggen beoogd 
lijsttrekker CDA 

Wijdemeren bij Hilversum?
(v.l.n.r.) Piet, Sint, Remkes, burg. Ossel, burg. Broertjes, Gert Zagt, Theo Reijn, Jacob 

van der Meulen, Betske van Henten

Begroting 2018 in beeld

De begroting 2018 is vastgesteld. In de begroting staan de 
plannen die de gemeente Wijdemeren volgend jaar heeft.

Wilt u in één oogopslag zien waar volgend jaar het geld naartoe gaat en 
wat de lasten voor u als inwoner zijn? In het hart van deze krant vindt u 
een overzichtelijke infographic met alle inkomsten en uitgaven.



Woensdag 15 november 20176 Weekblad Wijdemeren

Maak je niet dik......

Koolhydraat
arm brood

€ 2,38
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Onderstaand een ingekorte brief van CU- 

lijsttrekker Esther Kaper. De volledige tekst 

treft u op: www.wijdemeren.christenunie.

nl. 

Vorige week werd bekend dat de provincie 

de bestuurlijke fusie tussen Wijdemeren en 

Hilversum doorzet. Als geen ander begrijp ik 

welke bezwaren en negatieve gevoelens er tegen 

een fusie met Hilversum zijn. Waarom moet er 

zonodig worden gefuseerd? Moet ik straks naar 

Hilversum voor een paspoort of rijbewijs? Wat 

gaat zo’n grote gemeente met onze mooie dor-

pen en natuur doen? Worden we niet onderge-

sneeuwd? Worden we gedwongen tot besluit-

vorming waar niemand op zit te wachten?

De laatste twee angsten zullen werkelijkheid 

worden als we níet fuseren. Sterkere, grote ge-

meenten om ons heen rukken op. Denk aan 

Amsterdam, Almere, Utrecht en Amersfoort. 

Als kleine speler in een groot krachtenveld 

hebben we nauwelijks melk in de pap te brok-

kelen. En dan heb ik het nog niet eens over de 

zwakke bestuurskracht van onze gemeente, 

zoals uit onderzoeken naar voren kwam. Onze 

gemeente heeft niet voldoende mankracht en 

draagkracht om de taken naar behoren uit te 

voeren en op regionaal niveau een krachtig ge-

luid te laten horen.

Het is de verantwoordelijkheid van de mensen 

waarop u op 21 maart gaat stemmen om onze 

voorzieningen op peil te houden, de identiteit 

van onze dorpen te koesteren en te versterken. 

Dat is niet alleen mijn taak als politica, maar 

ook die van u; als inwoner, vereniging of maat-

schappelijke organisatie. Daar heb ik het volste 

vertrouwen in. Voor én na de fusie ben en blijf 

ik een Kortenhoefse en zal ik me met hart en 

ziel blijven inzetten voor de belangen van alle 

‘Wijdemeerders’.

Esther Kaper; 

lijsttrekker ChristenUnie Wijdemeren. 

Reageren? esther.kaper@wijdemeren.christen-

unie.nl; www.wijdemeren.christenunie.nl

Koester onze identiteit, ook na een fusie

Gordijnen en raambekleding, 

Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

Schouten Groen B.V.
H o v e n i e r s b e d r i j f

ontwerp, aanleg, onderhoud, schuttingen, (sier)bestrating,
polyester, plantenbakken, vlonders, vijvers, waterpartijen

Loodijk 9, 1243 JA ‘s-Graveland • Tel.: 035 - 656 00 61 • Fax: 035 - 656 18 80
www.schoutengroen.nl • E-mail: hoveniers@schoutengroen.nl

Wijdemeren gaat fuseren. Bestuurlijk fuse-

ren, oftewel we worden één met de gemeente 

Hilversum. Dat heeft de provincie nu besloten, 

omdat de (meerderheid van de) Wijdemeerse 

raad er gewoonweg niets van bakte.

Wordt daar iemand blij van? Staan er nu men-

sen te juichen? Welnee, ‘liever’ bleven we zelf-

standig, maar dat gáát gewoonweg niet meer, 

die tijd is echt voorbij.

Wanneer ik vroeger ‘liever’ thuisbleef dan naar 

school ging, dan zei mijn moeder: “Liever-

koekjes worden niet gebakken, jas aan en weg-

wezen”. Verstandige moeder had ik.

Vorige week bleken er in de raad van 

Wijdemeren een hoop luchtfietsers te zitten. 

CDA, D66, DB en DLP smolten samen tot een 

laffe nietszeggende ‘liever’-motie: “Ambtelijke 

samenwerking met Hilversum en Gooise 

Meren intensiveren.” … kinderlijk wensden-

ken.  Luchtfietsers, die van alles beloven om 

maar in het gevlij bij de kiezer te komen. Beste 

inwoner van Wijdemeren, hoe dom denkt CDA 

en D66 eigenlijk dat ú bent?

Over DorpsBelangen en DLP al helemaal geen 

goed woord, die staan zó mijlenver weg van de 

werkelijkheid met hun ideeën dat ze elkaar drei-

gen te overtroeven in kortzichtigheid.

Regeren is vooruitzien en juist dat hebben deze 

partijen niet gedaan. De komende periode moet 

Wijdemeren geleid worden door coalitiepartij-

en die 100% achter de fusie staan. Als het CDA 

en DorpsBelangen dat niet kunnen – of durven 

-  dan moeten ze de consequentie daarvan aan-

vaarden en opstappen. Niets is meer funest voor 

onze Wijdemeerse kernen dan de fusie te laten 

voorbereiden door onwillige partijen.

Zal ik u, verstandige kiezer, rond maart 2018 

nog eens herinneren aan dit bestuurlijke ge-

klungel van CDA en DorpsBelangen of ont-

houdt u dit zelf wel? 

Eén grote troost hebben we; zoals voormalig 

burgemeester Kozijn het recent zo treffend zei: 

“De gemeente wordt opgeheven, de gemeen-

schap blijft bestaan.”

Martin Vuyk, raadslid 

Onafhankelijk Liberaal (O-Lib) Wijdemeren

Hoe dom bent ú eigenlijk?

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517
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KORTENHOEF- Wegens groot succes start 

BMOL vanaf januari 2018 met een djembé-

groep voor jongeren vanaf 10 jaar en volwas-

senen.  

Djembé spelen is laagdrempelig, geeft energie, is 

makkelijk aan te leren en vooral heel leuk om te 

doen. Dat bleek wel uit de vorige editie waarbij 

kinderen maar zeker ook volwassenen veel heb-

ben geleerd en ook veel hebben opgetreden zoals 

in concertzaal De Fuik en in de concertzaal van 

het conservatorium van Amsterdam. 

Lijkt het jou ook leuk om muziek te leren maken 

en hou jij ook van het muzikale geweld van de 

djembé en heb je er altijd al op los willen slaan? 

Dan is dit het moment om te starten. We spe-

len elke maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur 

in Muziekgebouw t’ Akkoord te Kortenhoef. 

Kosten voor een half seizoen 120 euro, inclusief 

gebruik djembé. Doe jij ook mee in 2018? Dan 

regelen wij weer een mooi podium voor jou. 

Mail voor meer informatie en inschrijving naar: 

info@bmol.nl 

Vrijwilligers

Als genezing niet meer mogelijk is
Op dinsdag 21 november start bij Viore een 

gespreksgroep voor mensen die leven met kan-

ker en voor wie genezing niet meer mogelijk is. 

Het gaat om een cyclus van zes bijeenkomsten. 

Voor sommigen betekent dit dat er nog maar 

een korte levensverwachting mogelijk is. Voor 

anderen kan deze fase nog jaren duren. Op zes 

dinsdagmiddagen worden er -onder deskun-

dige begeleiding- ervaringen uitgewisseld en 

specifieke thema’s behandeld. 

Voor informatie of aanmelding kunt u mailen 

naar programma@viore.org of bellen naar 035-

6853532. De kosten: € 5,- per keer.Oostereind 

115, 1212 VH Hilversum; info@viore.org 

Op meer dan 200 plaatsen in Nederland wer-

den op vrijdag 10 november mantelzorgers 

in het zonnetje gezet. Het was de Dag van de 

Mantelzorg; een goed moment om waarde-

ring uit te spreken voor het bijzondere werk 

van mantelzorgers. Ook in Wijdemeren wa-

ren verschillende activiteiten. 

 

Van herfstkransen maken tot tapas bereiden, 

van schilderen tot een high-tea. Versa Welzijn en 

het Kursusproject Loosdrecht hadden beide een 

prachtig programma neergezet voor alle mantel-

zorgers in Wijdemeren. De activiteiten werden 

druk bezocht.  

 

Steunpunt Mantelzorg 

Wethouder Van Henten was bij de cursussen 

aanwezig: “Mantelzorgers zijn van onschatbare 

waarde voor degene voor wie zij zorgen en voor 

ons als samenleving. Wat ze doen is waardevol 

en mooi, maar niet altijd makkelijk. Soms zelfs 

best zwaar. Juist daarom is het belangrijk dat zij 

ook goed voor zichzelf blijven zorgen. De ge-

meente en Versa Welzijn kunnen hierbij helpen 

via het steunpunt Mantelzorg. Samen kijken we 

dan naar een geschikte oplossing.”  

De wethouder eindigde de activiteiten met een 

passend gedicht over Mantelzorg: 

Natuurlijk zorg ik graag voor jou 

Leun gerust op mij 

Al ga ik soms -een beetje maar- 

aan mijzelf voorbij 

Ik weet beter dan wie ook wat jij precies bedoelt

Succesvolle Dag van de 
Mantelzorg

’s-GRAVELAND- Luther heeft in 1517 de aan-

zet gegeven tot een nieuwe relatie tot God. 

In de kerk van die tijd heerste de opvatting 

dat je je redding zelf moest bewerkstelligen. 

Luther realiseerde zich dat onze redding niet 

van onszelf afhangt, maar door genade van 

God wordt geschonken. Om niets. 

Overigens was hij zeker niet de eerste die dat 

ontdekte. Ook eerdere hervormers als Geert 

Grote en Johannes Hus wezen de kerk op deze 

realiteit. Uiteraard heeft deze ommekeer het lied 

gevormd wat vandaag de dag in onze kerken 

wordt gezongen. En daarom staat de komende 

zangdienst in ’s-Graveland in het teken van 500 

jaar reformatie.

Het bekendste lied van Luther zelf is ‘Een vaste 

burcht is onze God’ dat op 19 november uiter-

aard niet zal ontbreken. Maar Genade is als rode 

draad in talloze liederen te vinden en dus staan 

er composities uit alle eeuwen op het program-

ma; van ‘Vaste Rots van mijn behoud’ tot ‘Ama-

zing Grace’, het prachtige ‘Genade zo groot’ en 

‘Prijs de Heer met blijde galmen’. Muzikale me-

dewerking zal worden verleend door het koor 

‘Edoza’ uit Hilversum onder leiding van David 

Niemeijer en het prachtige Bätz-orgel wordt be-

speeld door organist Eduard van Maanen. Drie 

korte overdenkingen zullen worden verzorgd 

door ds. Geert van Meijeren. Kortom, een vol 

uur zingen van en luisteren naar liederen van 

genade. Wij treffen elkaar D.V. zondag 19 no-

vember om 19.30 uur op het Noordereinde 14. 

Wilt u de liturgie thuis ontvangen of vervoer 

naar de kerk wensen, neem dan even contact op 

met Yvar Steketee (035-6564521).

Zangdienst 19 nov.: Genade

FAMILIEBERICHTEN

Na een lang en mooi leven is van ons heengegaan 
onze zorgzame en liefdevolle moeder, schoonmoeder, 

oma en overgrootmoeder 

Francisca Petronella Clara Vendrig ‐ Welle
Cisca

* Nederhorst den Berg † Nederhorst den Berg
26 juni 1923 10 november 2017

echtgenote van Bertus Vendrig † 9 augustus 2002 

Carla en Ronald Scholtemeijer
Patrick en ‐Conny †‐ Jovita
Lars en Raimunda

Ed Vendrig

Liesbeth en Jos Schaafsma
Sebastiaan en Susanne
Nathalie en Toufik

Robert en Alice Vendrig
Lisanne
Maurice

en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Heinsiushof 26, 2662 BK Bergschenhoek

Vrijdag 17 november is er van 19:00 tot 20:00 uur 
gelegenheid om afscheid van onze moeder en oma te nemen
in Uitvaartcentrum Dekker & Zn., Van Riebeeckweg 45, 
1212 EH Hilversum.

De H. Mis ten Uitvaart wordt opgedragen zaterdag 
18 november om 11:30 uur in de Parochiekerk van de 
H. Antonius van Padua, Kerklaan 26, 1241 CM Kortenhoef.
Hierna volgt de begrafenis op het Parochiekerkhof aldaar. 

Na de plechtigheid is er in ’t Achterom ‐achter de kerk‐ 
gelegenheid om de familie te condoleren en te ontmoeten.

Wij zijn alle medewerkers van team De Uitkijk 
van WoonZorgcentrum De Kuijer te Nederhorst den Berg 
bijzonder dankbaar voor hun liefdevolle en toegewijde zorg.

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van 
de advertentie kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc 
bestand) opsturen voor maandag 12.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm 
per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. Ko-
lombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Nieuwe Djembégroep
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Madelijn
100-en-één dingen...

NEDERHORST DEN BERG- Het 

gaat echt weer gebeuren. 

Jongens en meisjes, papa’s 

en mama’s, opa’s en oma’s, 

het is ook dit jaar weer span-

nend. Het wordt al wat kou-

der, het kan ook gaan rege-

nen, maar de Sint is in aan-

tocht. Hopelijk heeft hij vol-

doende brandstof om naar 

de Loswal te kunnen varen. 

Die mooie plek om het dorp 

te betreden. Als de aanwonen-

den de auto’s willen wegzetten, 

kunnen de kinderen heel dicht 

bij de boot staan en de Sint 

persoonlijk welkom heten. Ei-

genlijk is dat altijd het mooiste 

van het dorp, het is allemaal 

heel dichtbij. Dan stapt hij op 

zijn paard en samen met alle 

Zwarte Pieten lopen we dan 

over de Nieuwe Overmeerse-

weg naar de Blijklaan en de 

schaatstent. Iedereen mag dan 

naar binnen als de Sint daar is 

aangekomen.

En daar gaan we een feestje 

vieren, gewoon lekker gezel-

lig, met muziek van de Pie-

tenband, met de Sint, met de 

Pieten en alle ouders en groot-

ouders. Ze mogen echt alle-

maal komen. Voordat jullie 

naar huis gaan krijgen de kin-

deren van 2 t/m 9 een verras-

sing van de Pieten. Kinderen 

die ziek zijn, kunnen daar aan-

gemeld worden, dan zorgen de 

Pieten dat de verrassing thuis 

wordt bezorgd.

Begin maar vast met mooie 

tekeningen voor de Sint te 

maken, trek je mooiste kleren 

aan, bedenk alle vragen die je 

ooit aan de Sint wilde vragen, 

smeer de kelen, zodat er luid 

gezongen kan worden, schrijf 

je verlanglijstjes, dan wordt 

het weer een gezellig feest. De 

Sinterpotten staan vol geduld 

op uw bijdragen te wachten bij 

de winkeliers.

Nog een paar nachtjes goed 

slapen en uitgerust en vol 

energie naar het grote feest in 

Nederhorst den Berg. Tot za-

terdag, half vijf.

Zie ginds komt de Stoomboot

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef 

en Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc 

en heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk 

zou haar huishouden niet compleet zijn 

zonder behaarde vrienden. Pup Jagger, 

kat Madammeke en konijnen Antonio en 

Schnitzel horen er dan ook helemaal bij. 

Ze eet eitjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s 

ochtends gewekt door haar eigen haan en 

rijdt in haar vakanties graag te paard door 

de natuur…

100-en-één dingen die je kunt doen als het 

internet eruit ligt ….

Een boek lezen, puzzelen, klaverjassen, één-

en-dertigen, patience, pesten, pokeren, brid-

gen, hartenjagen, toepen, dobbelen, yatzee, 

triviant, een kruiswoordpuzzel maken, een su-

doku oplossen, cluedo, stratego, ganzenbord, 

dokter bibber, mens-erger-je-niet, monopoly, 

pim-pam-pet, rummicub, een wandelingetje 

maken, een DVD kijken, een CD luisteren, 

iemand bellen, bij iemand langsgaan, een ge-

sprek voeren, een brief schrijven, je benen, 

oksels en bikinilijn scheren, je nagels knippen, 

je nagels lakken, een maskertje nemen, je haar 

wassen, boetseren, macrameën, schilderen, 

punniken, haken, breien, patchworken, kal-

ligraferen, knuffelen 

enzo, een liedje zin-

gen, hinkelen, knik-

keren, stoepkrijten, voetballen, pinkelen, 

boomklimmen, fikkie stoken, belletje lellen, 

ezeltje prikken, twister, ruzie maken, dansen, 

dagdromen, een tukkie doen, bankhangen, 

knikkebollen, gummie-nekken, een taart bak-

ken of een cake, korstjes openkrabben, puist-

jes uitknijpen, je wenkbrauwen epileren, naar 

het dorp gaan, de fiets pakken of de skeelers of 

de step, hardlopen, naar de sportschool gaan, 

verstoppertje, slootje springen, fierljeppen, 

tikkertje, trefballen, apenkooien, badminton-

nen, tennissen, zaklopen, koekhappen, spijker-

poepen, waterballonnen gevecht, voetjes van 

de vloer, overgooien, vliegeren, een boomhut 

bouwen, een speurtocht doen, touwtrekken, 

taart gooien, appelhappen, skippybal racen, 

lummelen, stand-in-de-mand, volleyballen, 

bingo, darten, touwtje springen, hoepelen, rol-

schaatsen, doktertje spelen, sjoelen, kubussen,  

frisbee?n, (Hollandse) garnalen pellen, je bon-

sai snoeien of de vissenkom verschonen. Maar 

je kan natuurlijk óók een column schrijven. 

Weet je wat? Ik denk dat ik dát maar doe... 

Madelijn de With 

06- 22 73 21 36

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

aannemersbedrijf

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

• 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

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Wegens omstandigheden: 
uniek aanbod van recreatiewoning gelegen in Jisp (NH) 
plm. 35 km vanaf A’dam. 

Woning compleet met inventaris op erfpachtgrond a/h wa-
ter met o.a. diverse aansluitingen. Parkeerplaats voor 2 au-
to’s. Aanlegsteiger voor 2 boten. Nu incl. stalen boot plm. 6 
mtr. met b.b. motor. Plantenkas, overdekte buitenzit. Schuur/
werkplaats incl. benodigdheden voor tuinonderhoud enz. 
Vraagprijs € 85.000,-. Voor info: 035-6245832.

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl
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Cursussen

Wie in Loosdrecht en omgeving 

woont, hoeft zich niet te vervelen. 

Er is voor iedereen op heel veel mo-

menten door het jaar altijd wel een 

cursus, lezing, excursie of activiteit 

waar je bij kunt aansluiten. Voor 

jong en oud en voor een redelijke 

prijs. Op deze dinsdagmiddag gonst 

het van de bezigheden in het 3Luik 

aan het Lindeplein. 

Kunstschilder Ditte Benschop is uiter-

mate populair bij haar cursisten. Juist 

omdat ze hen niet als cursisten behan-

delt, het gaat om ‘vrij schilderen’, alle 

onderwerpen, vormen en technieken 

zijn toegestaan. Haar rol is het begelei-

den van wat de deelnemers zelf willen 

maken. “Het gaat er juist om dat je los 

aan de slag gaat, dat je je durft te geven” 

zegt de kunstenaar die al jarenlang een 

mooi atelier heeft op Mijnden. Er zijn 

twee groepen, waarvan er een bijna 

geheel zelfstandig werkt. “Niemand 

vertelt mij wat ik moet doen” zegt Rob 

die zo’n 10 jaar geleden begon met 

therapeutisch kwasten. Nu schetst hij 

losjes met kwast, spatel en een dotje 

watten een grijs, blauwe lucht als ach-

tergrond voor een blik op de plassen, 

met een zeilbootje op de voorgrond. 

De heer Hagen doet z’n uiterste best 

om naar een voorbeeld uit een recla-

mefolder een ninja-achtig persoon in 

roodzwarte tinten neer te zetten. “Zo’n 

gelaatsuitdrukking is het lastigst.” Maar 

je kunt zien dat meneer al zo’n 15 jaar 

bezig is, want zijn handen gaan vaardig 

over het papier. Nelleke vindt het heer-

lijk om haar vrije gevoel aan te spreken. 

“Het gaat niet om die rozen precies 

over te nemen, maar er een impressie 

van te maken” zegt ze. In ieder geval 

zijn de kleuren betoverend. “Een beetje 

in Van Gogh-stijl” voegt lerares Ditte 

eraan toe. Die er genoegen in schept 

dat bij haar lessen iedereen, tussen 

klodderen en fijnmazig priegelen, op 

z’n eigen wijze aan de gang kan gaan. 

Ditte geeft ook op maandagavond 2,5 

uur vrij schilderen. Zij verzorgt twee 

van de zeven ‘schilderlessen’ uit het be-

kende gele boekje van KPL.

Plaudern mit Doris

Schuin aan de overkant is een ander ge-

zelschap ontspannen aan de gang. Sa-

men met Doris Schmidt-Merz probe-

ren vier dames en één heer het gesprek 

op gang te houden, helemaal in het 

Duits. Doris die al langer dan 30 jaar in 

Nederland woont, heeft het gezellig ge-

maakt. Met herfsttakjes, chocolaatjes, 

koffie, thee en diverse typisch Duitse 

afbeeldingen aan de wand. Iedereen 

heeft zijn huiswerk gemaakt, dus staat 

Doris niet ‘mit leeren Hände’. Janneke 

wil graag beter leren converseren met 

de Duitse vriendin van haar zoon en 

Elly reist vaak met haar boot over de ri-

vieren bij onze oosterburen. Als zij aan-

legt, wil ze graag ‘gemütlich plaudern’, 

dat vrijuit babbelen gaat haar goed af. 

Zoals blijkt uit de geschiedenis van 

500 jaar Luther die ze vertelt aan haar 

groepsgenoten. Dat ze zelf niet meer in 

de kerk komt, vindt Don uit Vinkeveen 

‘Schade’. Jammer, maar er ontstaat een 

aardig gesprek over de voors en tegens 

van het geloof. Een instinker voor veel 

Nederlanders die Duits willen spreken, 

zijn de ‘falsche Freunde’. Een woord 

Kursus Projekt bruist van de cursussen

DOOR: HERMAN STUIJVER

klinkt bekend, maar betekent iets heel an-

ders. Als u op de Duitse autobaan in de Ne-

bel rijdt, is dat geen ‘Mist’. Dat is namelijk 

‘mest’, zo kunnen er talloze onaangename 

verwarringen ontstaan. 

Mevrouw Schmidt praat op soepele wijze 

met de cursisten die 10 lessen volgen voor 

slechts 80 euro. Het gaat niet om woorden-

boekkennis, maar over reële situaties met 

vaak nieuwe aparte woorden als Putzelbäu-

me en Buchstabensuppe. Naast Duits zijn 

er ook lessen in Spaans, Engels en Frans op 

verschillende niveaus.

Zie ook: www.kploosdrecht.nl

 

Doris Schmidt en een deel van haar cursisten

BILTHOVEN – De Wijdemeerse top-

sporter Bibian Mentel lanceerde 

dinsdag 7 november haar boek ‘Kut 

Kanker!’ met ondertitel ‘Door jou laat 

ik mijn leven niet verpesten!’ Haar 

verhaal is er een van leven, overle-

ven, positiviteit, topsport en liefde. 

Haar zoon opperde weer te gaan 

schrijven na een turbulente periode.

Door: Niels van der Horst

Haar carrière op de piste startte in 

1993. Een scheuring van haar enkel-

banden in 1999 wilde maar niet ge-

nezen. Oorzaak van het uitblijvende 

herstel bleek botkanker in haar been. 

De plek werd weggehaald maar toen 

ze haar training wilde hervatten, bleek 

de tumor al weer terug te zijn. Met al-

leen het weghalen van het kwaadaar-

dige weefsel, was het risico op uitzaai-

ing via het bloed groot. Bibian koos 

voor haar gezondheid en besloot te 

kiezen voor het amputeren van haar 

been. Vier maanden na haar ampu-

tatie stond ze voor het eerst weer op 

een snowboard. Weer drie maanden 

verder (begin 2002) besloot ze mee te 

doen met het Nederlands kampioen-

schap snowboardcross, en won de ti-

tel. In 2013 kwalificeerde Mentel zich 

voor de Paralympische Winterspelen 

2014 in Sotsji en won goud op het on-

derdeel snowboardcross.

Overleven

De kanker is helaas altijd in de buurt 

gebleven. Kort geleden is ze weer 

schoon verklaard nadat er voor de 

negende (!) keer behandelingen nodig 

waren vanwege hernieuwde aantas-

ting van weefsel. Is er dan sprake van 

een afsluiting met weer schoon zijn en 

deze boekpresentatie? “Nou, een beet-

je wel misschien gezien ik vorige week 

vrijdag de laatste bestraling heb gehad. 

Die behandeling begon in de zomer. 

Daar ben ik natuurlijk wel blij mee. 

Maar ik denk niet echt in afsluitingen 

of beginnen. Ik leid mijn leven zoals 

ik dat het leukste vind en probeer er 

zoveel mogelijk van te genieten.” Dat 

betekent in haar geval telkens op de 

hielen gezeten worden door een nare 

ziekte en bij elke volgende situatie be-

palen hoe er mee om te gaan. De rode 

draad daarbij is de wil om te overleven 

en te genieten van het leven. 

Liefde

Man Ronald en Bibian groeiden op 

een gegeven moment uit elkaar. Hun 

liefde was pril toen de ziekte de kop 

opstak. Hierdoor hebben ze nooit 

een stabiele relatie met elkaar kunnen 

opbouwen. Een jaar later kwam haar 

huidige grote liefde Edwin in beeld. Ze 

kenden elkaar al lange tijd via dezelfde 

vrienden, maar na 

een afspraakje wer-

den ze pas verliefd. 

Ook hij werd in 

het diepe gegooid, 

want in die periode 

werd voor de twee-

de keer kanker ge-

constateerd in een 

van haar longen. Ze 

genieten veel van 

elkaar en hun kin-

deren en van hun 

hectische, drukke 

en soms moeilijke 

leven. Maar Edwin staat net als Bi-

bian ook vol in het leven. En er blijft 

natuurlijk de liefde voor de sport. Tij-

dens de boekpresentatie werd cham-

pagne met vergruisd bladgoud geser-

veerd. Als voorschot op een gouden 

plak in Pyeongchang, Zuid-Korea. 

Je zou bijna vergeten dat ze (ook) in 

haar sport van uitzonderlijke klasse 

is. “Snowboarden is echt een manier 

van leven en niet alleen een sport 

die ik beoefen. Dus na mijn gezin en 

vrienden en familie is dat heel belang-

rijk voor me.” In het voorwoord staat 

daarover: ‘Als ik sport hoef ik niet aan 

kanker te denken’.

Kut Kanker

Uitgever: Splint Media B.V

€ 19,99; ISBN: 9789082417753. 

Kut Kanker

(v.l.n.r.) Edwin Spee, Dennis Krijnen, 

Bianca Krijnen-Splint, Bibian Mentel, 

Barbara Barend en dr. Max Dahele

Meet & Greet Splint Media
Op zondagmiddag 19 november orga-

niseert Splint Media een Meet & Greet 

met de auteurs van deze Kortenhoefse 

uitgeverij. De ontmoeting is tussen 

13.00 en 16.30 uur bij Restaurant Ro-

bert in Hilversum. U kunt o.a. ken-

nis maken met Bibian Mentel, Nienke 

Tode- Gottenbos (van de Poepdokter), 

‘ontaarde’ moeder Marjolein Hurk-

mans van de Vrouw, powervrouw Irma 

van de Pol en expert Paula Kragten 

over het menstruatietaboe. Er is een 

beperkt aantal kaarten. Meld je aan: 

info@splintmedia o.v.v Meet&Greet.
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Begroting 2018                 

Verkoop gronden

Bijdragen leerlingenvervoer en huishoudelijke hulp

Verhuur gebouwen en accommodaties

Het grootste deel krijgen 
we van het Rijk.

De rest krijgen we uit 
lokale heffingen en 
andere inkomsten-

bronnen.

Een klein deel wordt
onttrokken aan reserves.

De totale inkomsten voor 2018 
zijn begroot op € 51.500.000,-.

Andere inkomstenbronnen

inkomsten
waar komt het vandaan?

verkocht

De laatste begroting voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018 is vastgesteld! We zijn 
blij met alle projecten die we in het afgelopen 
jaar hebben afgerond. Maar er komt nog een 
spannende periode aan: we maken een start 
met de realisatie van twee integrale kindcentra 
in Loosdrecht en met de uitvoering van het 
gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Het college van burgemeester en wethouders

51,5
MILJOENMILJOEN

23,8
MILJOENMILJOEN

26,1
MILJOENMILJOEN

9,2
MILJOENMILJOEN
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Onroerende zaakbelasting (OZB)

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

Leges omgevingsvergunning

Forensensbelasting

Lijkbezorgingsrechten

Toeristenbelasting

Hondenbelasting

Overige lokale heffingen

6.154.000

3.600.000

2.637.000

623.000

403.000

340.000

301.000

132.000

409.000

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Lokale heffingen

Integrale kindcentra

In 2018 gaan we in Loosdrecht aan de slag met 
het creëren van twee integrale kindcentra. 
Op beide locaties worden kinderopvang en 
basisonderwijs samengevoegd, zodat er 
maximaal kan worden samengewerkt. 
Het Loosdrechts basisonderwijs is hierna weer 
klaar voor de komende generaties!

€

    2017  2018OZB    € 482  € 489Afvalstoffenheffing € 238  € 268Rioolheffing   € 288  € 286    € 1.008 € 1.043

Hoeveel betaal ik in 2018?Voor een woning van € 350.000

14,6
MILJOENMILJOEN

1,6
MILJOENMILJOEN

Oostelijke Vechtplassen

Volgend jaar start de uitvoering van het gebiedsak-
koord Oostelijke Vechtplassen. Met een aantal partners 
verbeteren we in tien jaar tijd de kwaliteit van natuur, 
landschap, recreatie, toerisme en leefomgeving. De 
Oostelijke Vechtplassen worden weer aantrekkelijk en 
toegankelijk. Een gebied waar inwoners en toeristen 
graag wonen, werken en recreëren. SCHOOL
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(Digitale) dienstverlening

Bestuur

Regionale samenwerking

Communicatie 

Wegonderhoud

Openbare verlichting

Groenonderhoud

Riolering

Gemeentelijke gebouwen

Begraafplaatsen

Afvalinzameling door GAD

2,8
MILJOENMILJOEN

9,8
MILJOENMILJOEN

Bestuur en Burger Openbare ruimte

Handhaving en toezicht

Bijdrage Veiligheidsregio

2,6
MILJOENMILJOEN

Veiligheid

Grondwaterbeheer

Duurzaamheid

Milieutaken

Omgevingsvergunningen

Bestemmingsplannen

Woningbouwprojecten

9,5
MILJOENMILJOEN

Natuur, Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling

uitgaven
waar gaat het naar toe?

Organisatiekosten

6,5
MILJOENMILJOEN

Algemeen
Totaal

€51,5
MILJOEN

Jeugdhulp

Bijstand

Maatschappelijke ondersteuning

Begeleiding statushouders

Sport en cultuur, zoals bibliotheek

17,9
MILJOENMILJOEN

Stimuleren lokale economie

Regionaal Bureau Toerisme

Wandelroutenetwerken

Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen

2,4
MILJOENMILJOEN

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Sociaal Domein
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 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

NIGTEVECHT – De oplossing!, 

Erik van Muiswinkel heeft ‘m! 

Dat belooft wat. Wordt getui-

ge en onderga een theatrale 

loutering in vijf bedrijven. 

Want als je ‘m nodig hebt dan 

staat hij er. 

De man die in 2014 de Poeli-

finario won en andermaal zijn 

rebelse karakter toonde door 

de prijs niet te weigeren. De 

ouderwetse voorvechter van de 

publieke zaak, mensenrechten 

en internationale solidariteit 

strooit ook dit keer kwistig met 

stevige grappen, rake typerin-

gen, relativeringen en mop-

perige terzijdes. Hij speelde 

van Sittard tot Schiermonni-

koog en heeft uiteraard ook 

Dorpshuis Nigtevecht in zijn 

TomTom staan. Hij komt... hij 

komt... Erik van Muiswinkel 

komt met De Oplossing naar 

Nigtevecht.

Erik van Muiswinkel speelde 

sinds de scheiding van Diede-

rik van Vleuten (2009) in zeven 

jaar tijd twee Oudejaarsconfe-

rences,  drie toneelstukken 

en drie avondvullende solo-

shows. Stevige grappen, rake 

typeringen, relativeringen en 

mopperige terzijdes waarbij 

enig welgemeend moralisme 

heel goed past.

Datum: zaterdag 2 december, 

aanvang om 20:30 uur en de 

toegangsprijs is € 20. De pont 

vaart wederom speciaal voor 

de voorstelling naar Nigtevecht 

om 20:00 uur. Terugvaart in 

overleg. Kaarten bij Cha Cha 

Damesmode in Weesp. Telefo-

nisch reserveren op nummer 

0294-252506. E-tickets via de 

site www.cabaret-nigtevecht.

Erik van Muiswinkel komt 
naar Nigtevecht.

Cultuur

Mantelzorgers en familie ge-

noten donderdagavond van 

het feest dat Inovum organi-

seerde in het kader van de Dag 

van de Mantelzorg. 

ijdens de borrel was er ruim-

schoots aandacht voor alle 

hulpmiddelen die voorhanden 

zijn voor dementerenden en 

ouderen. Zowel de Demen-

tiewinkel als de Dementheek 

gaven presentaties en wer-

den tijdens de borrel druk 

bezocht door de aanwezigen. 

De Dementheek is geopend 

voor informatie en uitlenen 

van hulpmiddelen op dinsdag 

van 14.00-16.00 en woensdag 

van 10.00-11.30 voor inwo-

ners van Wijdemeren. Ook 

de Duofiets kreeg de nodige 

aandacht. Deze is van maan-

dag tot vrijdag te leen in de 

Emtinckhof.

Het gezamenlijk diner werd 

door alle mantelzorgers en 

familie erg gewaardeerd. Men 

heeft genoten van de stampot-

ten en een heerlijk dessert met 

stoofpeertjes en koffie toe.

Nieuws van Inovum

Mantelzorgers 
in het zonnetje
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KORTENHOEF- Op zondag 19 no-

vember zal Bettine Siertsema om 

11.00 uur voor de Oecumenische 

Streekgemeente i.s.m. de VUver-

eniging in het Oude Kerkje aan de 

Kortenhoefsedijk 168 een Nescio-

lezing houden over het onderwerp 

‘Waarheid en wijsheid in de litera-

tuur’. Daarnaast is er tijdens de le-

zing een koffieconcert. De entree 

bedraagt € 10- (kinderen gratis).

Wat is waarheid? Bestaat ‘de’ waarheid? 

Heeft niet elke culturele en religieuze 

groep zijn eigen waarheden en wijs-

heden? En hoe maken we onderscheid 

tussen waarheid en nepnieuws of al-

ternative facts, misleidende informatie 

waarmee de publieke opinie beïnvloed 

wordt?  Bettine Siertsema, onderzoe-

ker faculteit Geesteswetenschappen 

VU, gaat in op waarheid en wijsheid 

in de literatuur. Zij doceert o.a. media-

ethiek bij  Communicatie- en Infor-

matiewetenschappen VU.  Zij is ook 

lid van de redactie van Interpretatie, 

een tijdschrift voor Bijbelse theologie 

en geeft regelmatig lezingen over haar 

promotieonderzoek, Holocaustlitera-

tuur in bredere zin en Nederlandse po-

ezie. Bettine Siertsema gaat sinds 1985 

twee- tot driemaal per jaar voor in de 

Ekklesia Amsterdam. 

Concert

Het concert rond de lezing zal worden 

verzorgd door Annemiek van Zeben, 

alt en Paul de Boer, vleugel. Zij zullen 

een  ‘Lieder’- programma uitvoeren. 

Naast enige liederen uit de Ekklesia 

(Amsterdam) staan er liederen van H. 

Wolf, R. Strauss, R. Wagner en A. Dvo-

rak op het programma.

www.osg-kortenhoef.nl; 

of 035-6561961

Nescio-lezing annex koffieconcert  

Waarheid en wijsheid in de literatuur

Verwacht in het Jagthuis

Concert ‘Diversi Stromenti’  

Annemiek van Zeben en Paul de Boer

NEDERHORST DEN BERG - Johann 

Sebastian Bach mag tegenwoordig 

dan wel de belangrijkste componist 

van zijn tijd zijn, in die tijd zelf was 

Georg Philip Telemann veel beroem-

der. Tijdgenoten waren enthousiast 

over de toegankelijke en kwalitatief 

hoogstaande muziek van Telemann. 

Hij deed er bovendien alles aan om 

bekend te worden: in tegenstelling tot 

andere componisten liet hij een grote 

hoeveelheid van zijn muziek uitgeven 

om het zo door heel Europa te versprei-

den. Het grootste deel van zijn leven 

woonde Telemann in Hamburg, waar 

hij een gigantische hoeveelheid canta-

tes, opera’s en kamermuziek compo-

neerde. In dit oeuvre bevinden zich de 

‘Essercizii musici’. Dit is een collectie 

van 24 sonates bestaande uit trio-so-

nates en solo-sonates. In dit Telemann-

jaar is het niet meer dan logisch dat 

ook in Het Jagthuis zijn muziek klinkt. 

Klavecinist Siebe Henstra speelt uit de 

Essercizii een Solosonate. Met blokflui-

tiste Reine-Marie Verhagen en gambis-

te Cassandra Luckhardt speelt Henstra 

twee Trio’s uit de Essercizii. Daarnaast 

staan andere werken van Telemann op 

het programma en een Sonate van zijn 

petekind C.P.E. Bach. Het is een prach-

tig programma geworden met vrolijke 

muziek. De drie muzikanten van Di-

versi Stromenti mogen zich tot de top 

van de Nederlandse barok-specialisten 

rekenen. Verhagen speelt mee in Ton 

Koopmans Amsterdam Baroque Or-

chestra en geeft les op het con-

servatorium in Den Haag. Cas-

sandra Luckhardt won diverse 

concoursen en speelt ook in het 

Baroque Orchestra mee. Siebe 

Henstra studeerde bij Ton Koop-

man, nam vele cd’s op en geeft les 

op de conservatoria van Utrecht 

en Den Haag. 

‘Diversi Stromenti’

zondag 26 november; aanvang 

15.30 uur, entree 17,50 euro (tot 

25 jaar: 10 euro); reserveren: 

www.jagthuis.nl, per e-mail via 

stal@jagthuis.nl of telefonisch 

0294-252609; Het Jagthuis, Mid-

denweg 88, Nederhorst den Berg 

(Horstermeer).

Cultuur

NEDERHORST DEN BERG- Een con-

cert met een uitgebalanceerd strijk-

kwartet dat topstukken van Haydn, 

Van Beethoven en Ravel speelt, 

zorgde afgelopen zaterdagavond 

voor een heerlijke muzikale avond 

in een volle Willibrordkerk. 

Door: Herman Stuijver

Violisten Francien Schatborn, Jaco-

bien Rozemond, Floor le Coultre en 

cellist William McLeish (Canada) 

vormen een mix van gerespecteerde 

musici en jonge opkomende talenten 

die inderdaad ‘garant staan voor een 

feestje voor u en voor hen’ zoals pre-

sentator Roel Kalter van de stichting 

Concerten op de Berg aankondigde. 

Want ook het kwartet genoot zicht-

baar van het repertoire. De opening 

met opus 33, nr. 2 door ‘de uitvinder’ 

van de strijkkwartetten ‘Vader’ Joseph 

Haydn was een pittige uitdaging voor 

het viertal vanwege de bijzondere vin-

gerzettingen. Vanaf noot één neem 

je een perfect op elkaar afgestemde 

groep waar. Een cellist die heel nauw-

gezet luistert en violisten die ‘scherzo 

allegro’ volgen, bijna smachtend. Een 

fraai duet van altviool en cello, mooie 

wegstervende eindklanken en een fi-

nale die het publiek op het verkeerde 

been zette. Want na de finale-klanken 

was er nog een finale, een te vroeg ap-

plaus dus. 

Dat Ludwig van Beethoven geen ge-

makkelijk leven had met een verloren 

liefde en andere privéproblemen, plus 

een doofheid die steeds sterker werd, 

had uiteraard gevolgen voor zijn com-

posities, zoals Floor le Coulte uitlegde. 

Het strijkkwartet in mineur opus 18, 

nr. 4 getuigt daarvan. Opstandige en 

bruisende vioolklanken scheerden 

over de hoofden. In mineur, werve-

lend, culminerend in een krachtig sa-

menspel in het 4e deel, allegretto. 

Na de pauze, die weer goed was ver-

zorgd met gratis koffie, thee of een 

watertje, kwam het derde hoogtepunt. 

“Het was mijn droom als 15-jarige om 

dit werk van Ravel in z’n geheel te mo-

gen spelen” zei de Bergse 

Francien Schatborn “ik 

kende het eerste deel, 

maar alle vier wilde ik 

heel graag. En daarom 

ben ik zo blij dat ik het 

voor u mag vertolken.” 

Aan het eind van zijn 

studie schreef de Frans-

man Maurice Ravel 

(1903) zijn strijkkwartet 

in F-majeur. Aanvan-

kelijk min of meer naar 

de prullenbak verwezen 

door zijn leermeester 

Heerlijke avond met Hermitage Kwartet Fauré, later toch op waarde geschat. Het 

eerste deel heeft een ontroerend verstild 

slot, de pizzicato’s (tokkelen op de snaren) 

in het vervolgdeel klinken bijna swingend 

en de afwisseling in het vierde deel (vif et 

agité) tussen de 5/8 en 3/4 maat is zeer 

bijzonder. Terecht een staande ovatie voor 

het Hermitage Kwartet dat van begin tot 

het eind boeide met een energiek en geva-

rieerd concert. 
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Ondernemers

Op vrijdag 1 december orga-

niseert The Travel Club een 

presentatie over riviercruises 

in Nieuw Kerkelanden, op de 

Franciscusweg 137, 1216 SB 

Hilversum. Alice en José he-

ten u van harte welkom vanaf 

10.15 uur. 

Er is een grote behoefte aan 

vakantiemogelijkheden voor 

senioren, al dan niet met ex-

tra zorg. Misschien is het iets 

voor u. De pre-

sentatie wordt 

gegeven in sa-

m e n w e r k i n g 

met OAD en 

SijFa Cruises. 

Graag voor 27 

november te-

lefonisch aan-

melden bij The 

Travel Club; 

Alice en José, 

035-5822103.

The Travel Club presenteert 
rivier-cruises

’s-GRAVELAND- Eigenaar 

Frank van Rijn gaat zich meer 

bezighouden met online 

meubel verkopen  Bovendien 

wil hij zich richten op uitbrei-

ding van zijn vestigingen 

bij Loods5 Amersfoort en 

Loods5 Zaandam. 

Tevens komt er een nieuwe 

winkel bij in de nieuw te ope-

nen vestiging van Loods5 In 

Duiven. De activiteiten van 

You&me Fashion aan de over-

kant, van zijn echtgenote Karin 

van Rijn, blijven gehandhaafd. 

Zij wil verder uitbreiden naar 

meer avond- bruids- en ga-

lakleding. Deze branche heeft 

veel persoonlijke aandacht 

nodig en is als zodanig niet 

geschikt voor verkoop online. 

Van Rijn gaat zich ook meer 

richten op zijn winkelvestingen 

You&Home Ltd en You&Me 

Fashion in Thailand . Het pand 

aan de Noordereinde 249, be-

drijfspand en villa, worden bin-

nenkort te koop gezet , 

Frank van Rijn bedankt alle 

klanten en relaties voor het ver-

trouwen van de laatste Jaren.

Meubels en accessoires 
met aanzienlijke kortingen 

Opheffingsverkoop 
You & Home Store

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

KORTENHOEF - Om 2018 

veilig te beginnen, start de 

EHBO- vereniging eind janu-

ari met een nieuwe begin-

nerscursus tot het Oranje 

Kruis EHBO-diploma. 

De cursus is opgezet met deels 

een e-learning, welke thuis in 

eigen tijd en snelheid gemaakt 

kan worden. De e-learning 

wordt afgesloten met een theo-

retische toets. Daaropvolgend 

zullen er vijf lesavonden ge-

geven worden, waarin u ken-

nis opdoet over verbandleer, 

ziektebeelden en leert u reani-

meren met AED. Op de zesde 

avond wordt het praktijkexa-

men afgenomen.

De cursus wordt gegeven op 

18 en 25 januari, 1, 8 en 15 fe-

bruari. Het examen vind plaats 

op 22 februari. De avonden 

starten om 19:30 uur en slui-

ten af om 22:00 uur. De cursus 

wordt gegeven in de brand-

weerkazerne aan de Eslaan in 

Kortenhoef.

De kosten voor deze cursus 

bedragen E195,00 en wordt 

door sommige zorgverzeke-

raars (deels) vergoed.

U kunt zich per mail aanmel-

den bij Margreet Holdinga 

via  ehbosgraveland@gmail.

com

Eenmaal in het bezit van het 

diploma, bent u van harte wel-

kom bij onze vereniging! De 

contributie hiervoor bedraagt 

E40 per jaar. Er zijn bijscho-

lingsavonden en grote oefe-

ningen. Zo houdt u uw diplo-

ma geldig en blijft u bekwaam 

in de handelingen.

EHBO beginnerscursus
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DOOR: BARBARA SCHRIEKScholen

KORTENHOEF – Broodjes smeren en 

melk slurpen tijdens het schoolont-

bijt op de Curtevenneschool. Oh, en 

dat allemaal in pyjama.  

Vrijdagochtend, half negen. Alle scho-

lieren van de Curtevenneschool lijken 

zo uit bed te zijn gestapt, en de lera-

ren ook. Onesies, Twosies en pyjama’s. 

Iedereen loopt in hun nachtkleding. 

In alle klassen staat het ontbijt al uit-

gesteld: bruine bollen, bruine brood-

jes, kaas, appelstroop, pure hagelslag, 

muesli, appels, komkommer, yoghurt 

en meer. 

Iedere klas heeft zijn eigen systeem. In 

de ene kleuterklas zijn er hulpmoeders 

druk bezig met broodjes smeren, ap-

pels schillen en komkommers snijden. 

De kinderen staan in de rij en mogen 

zelf uitkiezen wat ze nemen. In de an-

dere kleuterklas staat bij elk groepje 

kinderen een grote schaal met broodjes 

en smeersels. Ze mogen daar zelf hun 

broodje mee smeren, onder toeziend 

oog van de juf en hulpmoeders. En dat 

gaat niet altijd met een (plastic) mes. 

Een lepel doet het net zo goed. En bol-

letjes? Die kun je gewoon openscheu-

ren met je handen. Als beide klassen 

klaar zijn met eten, gaan de sloffen uit 

en de schoenen aan. Tijd om even bui-

ten te spelen terwijl de hulpmama’s al-

les opruimen.

De middenbouw en bovenbouw zijn 

al eerder klaar met eten, sommige 

kinderen lopen nog even door school 

terwijl anderen druk aan het opruimen 

zijn of rustig aan het lezen. Ieder jaar 

wordt het Nationaal Schoonontbijt ge-

houden. Scholen mogen zelf kiezen op 

welke dag van de week ze het houden. 

De kinderen gaan naar huis met infor-

matie over gezond ontbijten. Handig 

voor de papa’s en mama’s. In totaal de-

In pyjama aan het nationaal schoolontbijt

den zo’n half miljoen kinderen, door heel 

Nederland, mee met het Nationaal School-

ontbijt. Via www.ontbijtmeter.nl kun je 

kijken hoe gezond jouw ontbijt is. Voor de 

Curtevenneschool was het zeker geslaagd.

Wandel op zaterdag 25 november 

om 14.00 uur mee met de boswach-

ter over de buitenplaatsen van ‘s-

Graveland en ga samen knutselen. 

Deze gezinswandeling is speciaal 

voor gezinnen met kinderen vanaf 4 

jaar en duurt anderhalf uur. 

Ga samen met de boswachter op ont-

dekkingsreis door de ’s-Gravelandse 

Buitenplaatsen Boekesteyn en Schaep 

en Burgh en ontdek de herfst. Neem 

je camera mee om onderweg foto’s te 

maken. Zorg dat je een tasje bij je hebt 

voor bijzondere vondsten. In het be-

zoekerscentrum krijgen de vondsten 

een plek in de interactieve natuurwand.

Handig om te weten:

*  Deze activiteit is geschikt voor gezin-

nen met kinderen vanaf 4 jaar.

*  Deze activiteit is niet geschikt als kin-

derfeestje, daarvoor zijn speciale pro-

gramma’s. 

*  Neem warme kleding en/of regenkle-

ding mee.

*  Voor alle activiteiten geldt deelname 

uitsluitend na aanmelding en beta-

ling vooraf via de website.

*  Dit is een gezinsexcursie zowel vol-

wassenen als kinderen melden zich 

aan.

*  Honden kunnen niet mee struinen 

met de boswachter.

Meer info:            

www.natuurmonumenten.nl/bcgooi-

envechtstreek

OERRR Struinen en knutselen met de boswachter
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De Ankeveners kwamen al 

snel op voorsprong via Bram 

Schouten. De strijd ging ge-

lijk op en vlak voor rust scoor-

de wederom Bram Schouten, 

weliswaar wat lucky uit een 

corner de 2-0. 

ASV ‘65 leek de wedstrijd tac-

tisch in de tweede helft op de 

counter te kunnen uitspelen, 

doch Olympia wist al in de 

48ste minuut de 1-2 te scoren. 

Daarna volgde een open wed-

strijd met kansen over en weer.

De Ankeveners hielden stand 

door keihard voor elkaar te 

gaan werken en de juiste wed-

strijdmentaliteit te tonen. Hier-

door sleepten ze toch verdiend 

de drie punten over de streep, 

waardoor er nu 15 punten uit 6 

wedstrijden zijn behaald. Een 

compliment voor de spelers 

en de technische begeleiding is 

echt op zijn plaats.

Zaterdag-2 zegeviert 

De ruststand was 5-0, waar-

door de wedstrijd al snel ge-

speeld was. De wedstrijd werd 

rustig verder uitgespeeld en 

uiteindelijk namen de Anke-

veners wat gas terug. Hierdoor 

werd de eindstand slechts 6-2. 

Doelpuntenmakers: Puck Log-

gen 2x, Luuk Hilhorst 2x, Mika 

Kisjes en Victor Willems.

Streekderby 

Het 1e elftal was afgelast en 

zondag a.s. is er de leukste 

streekderby van heel Gooi en 

Eemland, in en tegen SV ‘s-

Graveland.

Voetballen in Ankeveen

JO19 wint van Olympia ’25 

PMDmee metdoe

IN JOUW BADKAMER?
wat mag bij pmd

Afval is geschiedenis, grondstoffen zijn de toekomst

Meer weten over pmd
pmd staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken.

Bij pmd mag heel veel, maar niet alles. Het is goed om te weten dat het alleen om lege verpakkingen gaat. 
Twijfel je of iets bij pmd mag? 

Kijk dan op doemeemetpmd.nl

Zondag open
van 13.00 - 17.00 uur in 

november en decemberBij  Blokker Meenthof Kortenhoef
woensdagavond  22 november 18.00-21.00 uur  speciale kortingskoopavond

Sport DOOR: DICK BLOM
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DOOR: AD VAN BENSCHOP EN MARC DEGEKAMP

Nederhorst is weer met beide benen 

op de grond beland na de 6-1 neder-

laag tegen een fris en goed voetbal-

lend Saestum. De Bergers draaiden 

de afgelopen wedstrijden goed en 

konden bij winst zomaar als debu-

tant de derde plaats veroveren in de 

3e klasse. 

Dat zat er echter totaal niet in. Teveel 

spelers bleven onder hun vertrouwde 

niveau maar ook de thuisploeg speelde 

gewoon prima voetbal. Met veel bewe-

ging en kort op de man spelend won 

Saestum de meeste duels. Het was dan 

ook niet vreemd dat na 14 minuten de 

score werd geopend. Door slordig bal-

verlies kon de linkerspits voorgeven 

en topscorer Van Zelst afronden. Nog 

voor rust werd de score opgevoerd 

naar 3-0, daar waar Nederhorst maar 

sporadisch voor gevaar wist te zorgen. 

Na rust kon Saestum uitlopen naar 6-0. 

Het was  Luuk van Huisstede die met 

een fraai schot in de kruising 5 minu-

ten voor tijd voor het enige hoogtepunt 

aan Bergse zijde zorgde. Volgende 

week zal er thuis tegen FC Jeugd uit 

een ander vat getapt moeten worden 

om tot een goed resultaat te komen.

Senioren

Nederhorst 2 speelde een matige wed-

strijd. In Hilversum ging men met 6-2 

onderuit. Doelpunten kwamen van 

Thiemo Dijkstra en Fjodor van Gilst. 

Ook het derde verloor, Ouderkerk 

was met 5-2 te sterk. Het vierde komt 

maar niet tot winst. Voorwaarts 3 ging 

met een 2-5 overwinning terug naar 

Utrecht.

Voetballen in Nederhorst

Forse nederlaag aan tegen Saestum
Jeugd

JO19-1 pakte vlak voor tijd met 2-1 de volle 

winst in Spakenburg tegen IJsselmeervo-

gels JO19-2 en blijft zo in de top van de 1e 

klasse meedoen. JO15-1 moest de winst 

laten aan Hertha en verloor met 3-0. JO15-

2 pakte hun eerste zege van het seizoen 

en versloegen het Hoofddorpse UNO met 

maar liefst 7-2. Ook JO14-1 wonnen uit bij 

Victoria met 1-4.

Zie ook: www.vvnederhorst.org of face-

book.

De overwinning vorige week op TOG 

heeft ’s-Graveland geen gevolg ge-

geven bij het naastgelegen Fortius, 

dat met 3-1 sterker was. 

’s-Graveland had het lastig met de be-

wegelijke Amsterdammers, die vroeg 

in de wedstrijd via een penalty op 

voorsprong kwamen. De aanval waar-

uit Paul Kwantes gelijkmaakte was het 

beste wat ’s-Graveland kon laten zien.  

Senioren zondag

Hoe langer je ongeslagen bent, hoe 

dichterbij de eerste nederlaag komt. 

Voor het 2e was dat afgelopen zondag. 

Naast de (af en toe te harde) verloren 

wedstrijd van Wasmeer- 3, verloor het 

ook drie spelers met blessures. Het 4e 

won met 5-0 van Hoogland.

VRouwen 

In Huizen won VR1 met 2-5 van Zuid-

vogels VR2 en klom daarmee twee 

plaatsen op de ranglijst. Aanstaande 

zaterdag speelt het thuis om 14.45 uur 

tegen nummer 3 De Meer VR2. VR2 

doet best aardig mee in de wedstrijden, 

maar kon tot dusver nog niet winnen. 

Afgelopen zaterdag werd met 0-3 ver-

loren van DHSC VR3.

 

Jongens onder 10

JO10-1 speelde de eerste wedstrijden 

dit seizoen in de 1e klasse, maar mocht 

tussentijds hoger. Ala hoofdklasser 

heeft het nu meer tegenstand en wordt 

er meer geleerd. Zoals afgelopen zater-

dag tegen koploper AS’80 JO10-1, dat 

met 6-2 won. JO10-2 won met 10-1 van 

OSM’75 10-2. JO10-3 kwam niet in ac-

tie en mag de komende twee weken in 

uitwedstrijden proberen hun mooie 2e 

Voetballen in ’s-Graveland 

Verlies tegen Fortius
plaats op de ranglijst vast te houden 

Beaujolais Primeur 

Donderdag 16 november vanaf 20.30 uur 

kan de jonge Franse wijn weer geproefd 

worden in de kantine. U bent van harte 

welkom!

Bezoek van Sinterklaas

Sinterklaas heeft de jongste jeugd van de 

S.V. ’s-Graveland laten weten dat hij en zijn 

pieten op woensdag 22 november langs-

komt. Eerst zullen de jongens en meisjes 

onderlinge partijtjes voetballen, daarna 

broodjes knakworst eten en om ca. 18.15 

uur komt de Sint.

De bekende Loosdrechtse fotografe 

Marjolijn Lamme exposeert momen-

teel in restaurant Bleu in Hilversum, 

aan de Vaartweg 7. Dat Marjolijn in 

25 jaar een uitstekende reputatie 

heeft opgebouwd, blijkt ook het feit 

dat zij is uitverkoren om namens 

Nederland deel te nemen aan de 

Europese Live Portrait Contest, vol-

gend jaar in Duitsland. 

“Ik geloof niet in specialismen” opent 

Marjolijn Lamme in het sfeervolle 

restaurant Bleu “ik zie fotograferen als 

een kunst waarbij je beelden creëert. 

Of het nu mensen, landschappen, si-

tuaties zijn, het gaat erom dat je op 

creatieve de werkelijkheid vastlegt. 

En nu is dat met voedsel.” In het res-

taurant hangen 15 kleurenfoto’s die de 

uitstraling van een schilderij hebben. 

“Een aantal heb ik gewoon buiten ge-

maakt tijdens een werkvakantie in de 

Provence en een deel in mijn studio.”  

In de natuur ontdekte ze een paar een 

oude houten luiken die bleken uiter-

mate geschikt als achtergrond voor 

fraaie natuurlijke composities. Je ziet 

foto’s met appels, peren, vijgen, aard-

beien, artisjokken, enzovoort. “Op 

plaatselijke markten zocht ik wat ac-

cessoires zoals een oude pot. En dan is 

het een kwestie van rangschikken, met 

kleurencombinaties. Geduld hebben 

tot je de laatste lichtval hebt en dan 

een mooie foto maken.” Daarnaast 

arrangeerde ze in haar fotostudio op 

dezelfde achtergrond beelden van 

producten die ook op het menu van 

Bleu voorkomen. Een machtig grote 

zeeduivel of een kabeljauw, een aan-

lokkelijke bout vlees of een verzame-

ling zilte oesters. 

U kunt de Fine Art Photo -expositie 

dagelijks bezoeken in restaurant Bleu. 

Veiling

Het oester- ‘schilderij’ werd geveild 

tijdens een sponsordiner voor een 

goed doel, waar ook de musicalster 

Mariska van Kolck acte de présence 

gaf. De opbrengt ging naar de stich-

ting MalnuCure. Volgens Unicef is 1 

op de 7 kinderen in ontwikkelings-

landen ondervoed. Gelukkig zijn er 

veel organisaties die zich richten op 

het verstrekken van voedsel aan deze 

kinderen. Maar zelfs als deze kinde-

ren weer voldoende 

voedsel krijgen, ver-

liest het lichaam het 

vermogen om voed-

sel goed te verwer-

ken. Dat resulteert 

in continue geeste-

lijke en lichamelijke 

vermoeidheid. Het 

voedingssupplement 

MalnuForte geeft 

deze kinderen weer 

de energie om nor-

maal te leven. Malnu-

Forte is opgebouwd 

met een extract uit 

oesters. Vandaar dat 

Marjolijn Lamme die 

foto ter beschikking 

stelde.  

Live Portrait Contest

Volgend jaar is Marjolijn Lamme als 

Silver Qualified Master Photograp-

her uitgekozen om als Nederlandse 

vertegenwoordiger mee te doen aan 

de Europese verkiezing van de Beste 

Portret fotograaf. ”Je moet het zien als 

een soort Eurovisie Songfestival voor 

Marjolijn Lamme exposeert in restaurant Bleu

fotografen. Voor een zaal met 500 man 

moet je voor een internationale jury live 

een photoshoot doen. Je moet jezelf pre-

senteren en uitleggen hoe je het doet en 

waarom je bepaalde keuzes maakt. Heel 

eng, je krijgt een uur voor zeven à acht 

modellen. Maar ook een geweldige eer om 

mee te mogen doen.”

Sport
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Ouderendiner

Curling competitie

Schoolschaatsen  
en schaatslessen

Hockey clinic

Garnituuruur

50+BingoKinderfeestjes

IJsclub Nederhorst den Berg 
Blijklaan 1a www.nederhorstonice.nl
         U kunt ons ook vinden op 

icc

Elke zondag familiedag!

Blij
     

Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.

Bergse winterspelen

Kunstijsbaan Nederhorst den Berg   seizoen 2017 - 2018 

wo. 20 dec. Ouderendiner 14.00 uur 
wo. 20 dec. IJshockey-clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur
do. 21 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 22 dec. Bergse winterspelen 19.00 uur
vr. 22 dec. Muziekbingo 20.00 uur
za.  23 dec. Garnituuruur 17.00 uur
za.  23 dec. Disco-on-Ice 19.00 uur
zo. 24 dec. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 24 dec. Kerstman on Ice IJsbaan 17.00 uur gesloten 15.30 uur
ma. 25 dec. Aangepaste openingstijden 12.00-17.00 uur
di. 26 dec. Aangepaste openingstijden 12.00-17.00 uur
wo. 27 dec. IJshockey-clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur
do. 28 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 29 dec. Bergse winterspelen 19.00 uur
za.  30 dec. Garnituuruur 17.00 uur
za.  30 dec. Disco-on-Ice 19.00 uur
zo. 31 dec Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 31 dec Aangepaste openingstijden 10.00-17.00 uur
ma. 1 jan.  Aangepaste openingstijden 12.00-19.00 uur
wo. 3 jan. IJshockey-clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur  
do. 4 jan. Finale Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 5 jan. Finale Bergse winterspelen 19.00 uur
za. 6 jan. Spakenburgs Visserskoor 20.00 uur
zo. 7 jan. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 7 jan. Aangepaste openingstijden   17.00 uur gesloten
zo. 7 jan. Smeltfeest voor alle vrijwilligers 17.00 uur

vr.  24 nov. Opening verzamelen op t plein 19.00 uur
za.  25 nov. Garnituuruur 17.00 uur
za.  25 nov. Disco-on-Ice 19.00 uur
za.  25 nov. Amsterdamse avond 20.00 uur
zo.  26 nov. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo.  26 nov. Shantykoor op de Ree 15.00 uur
wo.  29 nov. IJshockey-clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur
do.  30 nov. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 1 dec. Bergse winterspelen 19.00 uur 
vr.  1 dec. Muziekbingo 20.00 uur
za.  2 dec. Garnituuruur 17.00 uur
za. 2 dec. Disco-on-Ice 19.00 uur
zo.  3 dec. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 3 dec. Sint on Ice 15.30 uur 
wo. 6 dec. IJshockey-clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur
do. 7 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 8 dec. Bergse winterspelen 19.00 uur
za 9 dec. Garnituuruur 17.00 uur
za. 9 dec. Disco-on-ice 19.00 uur
zo. 10 dec. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
wo. 13 dec. IJshockey-clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur 
do. 14 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 15 dec. Bingo 50+ 14.00 uur
vr. 15 dec. Kinderbingo 17.00 uur
vr. 15 dec. Bergse winterspelen 19.00 uur
za.  16 dec. Garnituuruur 17.00 uur
za. 16 dec. Disco-on-Ice 19.00 uur
za.  16 dec. 80s en 90s 20.00 uur
zo. 17 dec. Schaatslessen 10.00-12.00 uur

Elke dag vrij schaatsen! Kijk voor actuele 
openingstijden en meer informatie op de website.

10
 jaar

10
ja

SchooSSch

Disco on ice 

Sint on Ice
Kerstman on Ice

Datum   Activiteit                                    Aanvang            Datum   Activiteit                                    Aanvang            

GaGa

NeNeNeNNeNeNeNNNNNeNNeNN

Datum Act
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de Antoniusschool. Wie dat wint, gaat naar 

de regionale finale in Maarssen. Zonder 

sponsors geen koekjes, drankjes, schaak-

borden en prijzen. Dus bedankt Patrick 

Kreuning de volgende sponsors:

‘Ome’ Bertus Hogenberg; Gerard de Nooij 

Slagerij (Loosdrecht); Oogmerk Briljant, 

(Kortenhoef); W. de Jongh Rijwielhandel 

(Kortenhoef); Arjan Schouwstra Automo-

bielen (Kortenhoef); E. Smallenburg verf 

en behang. (Kortenhoef); CW’76 (Korten-

hoef); De Drie Dorpen. (Ankeveen); Weer-

station de Arend (Kortenhoef)

Op zaterdag 18 november a.s. vindt 

in de mooie bossen van Anna’s 

Hoeve te Hilversum de Janet 

Memorial Nationale veldrit plaats. 

Deze veldrit, georganiseerd door GWC 

de Adelaar, wordt dit jaar voor de 9ste 

keer georganiseerd. Janet Overman is 

jarenlang de grote inspirator geweest 

voor vele activiteiten van de vereni-

ging. De eerste start is om 11.00 uur; 

298 inschrijvers over 7 races. Het par-

cours is vanuit Hilversum gemakkelijk 

te bereiken via de Weg over Anna’s 

Hoeve.  Publiek is van harte welkom 

om gratis eens een kijkje te nemen bij 

deze boeiende tak van de wielrennerij.

Janet Memorial Veldrit 

Sport

KORTENHOEF- Afgelopen woens-

dagmiddag werd basisschool de 

Regenboog weer overspoeld door 

kinderen die meededen aan het 

jaarlijkse Schoolschaak Toernooi. 

De blinkende wisselbeker stond al te 

glimmen in de aula en de jonge deel-

nemers van zes Wijdemeerse basis-

scholen keken verlangend naar die 

aanlokkelijke trofee. 

Die pas op 22 november gewonnen 

kan worden. Nu waren de voorrondes. 

Hoewel Milan Pool van de Warin-

school al bijna zeker weet dat zijn 

school ook deze editie de eerste prijs in 

de wacht zal slepen. De Bergse school 

was al vaker de beste Wijdemeerse 

school, dus….”Oke, dat we vorig jaar 

wonnen, zegt niet alles. Maar we heb-

ben een sterk team” vervolgt Milan die 

wijst op Jord, Ruben, Jaap en Wouter. 

“We hebben ook een hele goede trainer, 

Johan Verburg, die weet alles van goede 

zetten. En hij begint elke les met een 

schaakpuzzel.” Tot slot meent Milan 

dat schaken ook in zijn genen zit, want 

opa Dirk Pool was eens een Kampi-

oen van Wijdemeren. Niet iedereen is 

even goed voorbereid. Er was zelfs een 

deelnemer die van tevoren dacht dat 

het om schaatsen ging, een paar letters 

verschil. Gelukkig kreeg-ie vooraf een 

spoedcursus ‘schaken’ van een goedwil-

lende teamgenoot. 

Voordat de eerste zetten over het bord 

vliegen, eert schaakgoeroe Patrick 

Kreuning zijn steun en toeverlaat Jo-

han Verburg. Die al tien jaar helpt met 

het schoolschaken. Onder een donde-

rend gejuich van de kinderen krijgt hij 

een buitenthermometer en een Delfts 

blauwe tegel met een wijsheid over ‘een 

helpende hand’. Naast Johan en Patrick 

is Joop Selders de derde begeleider die 

de kids in de gaten houdt. Over drie lo-

kalen zijn namelijk 17 teams actief van 

zes scholen uit Loosdrecht, Nederhorst 

den Berg en Kortenhoef. De meestal 

goed getrainde Ankeveense schakertjes 

ontbreken dit jaar op het appel. 

Nu dus de Sterrenwachter, Warin-

school, Jozefschool, St.-Antonius, Re-

genboog en Curtevenne. Na een korte 

uitleg gaat het soms heel snel. De 9-ja-

rige Jord, op blote voeten, wint binnen 

een halve minuut met een herdersmat 

die hij feilloos uitlegt. Julian heeft nooit 

echt schaakles gehad, maar heeft wel 

veel geoefend op school. “Ik heb veel 

van de meester geleerd. Maar ja, toen 

hij met zijn dame mijn loper blokkeer-

de, toen zat ik vast.” Vol goede hoop be-

reidt het Antoniusteam zich voor op de 

volgende ronde. Nieuwe ronde nieuwe 

kansen. Na alle potjes werden de fi-

nalisten bekend. Dat  zijn de Regen-

boog-1, Warinschool-1, St.- Antonius- 

2 en St.- Antonius-3. De Wijdemeerse 

finale is op woensdag 22 november, in 

Schoolschaken voor 13e keer gestart

DOOR: HERMAN STUIJVER

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand herfst-

competitie biljarten

Maandag 6 nov.: B. 

Worp (4 pt.), M. Ziele-

man (3 pt.), Mw. D. 

Giavarra (2 pt.), W. 

Clements (1 pt.). Stand aan kop: M. 

Zieleman 5-20, B. Worp 5-18, Mw. D. 

Giavarra 5-13

Uitslag maandtoernooi koppelkla-

verjassen Zaterdag 11 nov.: (bovenste 

3 plaatsen, 32 deelnemers) 1. Mw. E. 

Zieleman & Dhr. M. Zieleman (5541 

pt.), 2. Mw. R. Schaap & Dhr. F. Snel 

(5369 pt.), 3. Mw. T. Vahrmeier & Dhr. 

W. Vahrmeier (4951 pt.). Eerstvolgende 

maandtoernooi: zaterdag 9 dec. 2017, 

aanvang 16.00 uur.

Uitslag + stand onderlinge competi-

tie BV Overmeer Donderdag 9 nov.: J. 

Kloosterman - W. Lam 2-0, R. Korteling 

- M. v.d. Velden 0-2, P. van ‘t Klooster - 

M. Verlaan 2-0, T. Otten - H. Stalenhoef 

2-0. Stand aan kop: T. Otten 6-14, M. 

v.d. Velden 7-14, W. Lam 8-11

Programma

Donderdag 16 nov. 19.30 uur: onderlin-

ge competitie BV Overmeer, zaterdag 18 

nov. 16.00 uur: herfstcompetitie biljar-

ten, maandag 20 nov. 19.30 uur: herfst-

competitie biljarten

Openingstijden bar (ook voor niet-

leden) + contactgegevens

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, Overmeerseweg 5a Nederhorst den 

Berg, tel. 06.20.40.80.58

Op donderdag 23 november organi-

seert ASV – handbal voor de jeugd 

een ‘Vriendjes en Vriendinnetjes Trai-

ning’. Ben je tussen de 6 en 10 jaar 

oud, kom dan meetrainen van 18.00 

uur tot 19.00 uur. Ben je tussen de 11 

en 14 jaar oud, kom dan meetrainen 

van 19.00 uur tot 20.00 uur. Iedereen 

is van harte welkom en het belooft een 

gezellige en sportieve avond te wor-

den. Locatie: De Fuik. Adres: Zuidsin-

gel 54, 1241 HD Kortenhoef.        

Vriendjes en Vriendinnetjes Training ASV
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Vier kunstenaars, acteur Peter 

Faber, musicus Ad Visser en auteur 

Gemma Venhuizen maken onder 

meer deel uit van een heel diverse 

en bijzondere expositie in Theater 

De Dillewijn. Alles: kunst, muziek, 

voordracht, lezing, ja, het hele dorp 

Ankeveen, staat in het teken van 

Licht. Van vrijdag 17 t/m zondag 19 

november a.s. bent u hiervoor van 

harte uitgenodigd. 

Het komende weekend kent diverse 

hoogtepunten. Zaterdagmiddag is er 

een bijzondere lezing en blindproeverij 

door wetenschapsjournaliste Gemma 

Venhuizen en aansluitend brengen Ad 

Visser (Top Pop!) en Ralf Rousseau 

een op Licht geïnspireerd concert. Op 

zondagmiddag brengt rasacteur Peter 

Faber een speciaal voor Licht geschre-

ven voordracht en presenteert hij het 

Ankeveens-Licht-Gedicht. Zie voor 

toegangskaarten en informatie de web-

site van Theater De Dillewijn: www.

dedillewijn.nl.

Vier exposanten uit Wijdemeren

Bibi Smit – glaskunst: zij is glaskun-

stenares. Zij is een van de weinigen 

in Nederland die glasvormen aan de 

blaaspijp maakt, een oud ambachtelijk 

productieproces.

Tom Baetsen – fotografie: hij spreekt 

met zijn foto’s. Ongelooflijk sfeerrijke, 

vaak geënsceneerde foto’s. Een regel-

matig terugkerend aspect in zijn foto’s 

is vervreemding, het ontregelen van de 

kijker door de draak te steken met ge-

voel, ratio en logica. 

Fred van Vliet – verlichtingskunste-

naar: geboren Ankevener, creëert in 

zijn atelier in Loosdrecht, unieke, sfeer-

volle verlichtingsobjecten, lampen en 

kroonluchters. In samenwerking met 

schilderes Joyce Eijkhout exposeert hij 

ook met lichtschilderijen. 

Anet Kazemier – beelden van kip-

pengaas: Hoe Licht wil je het hebben: 

beelden van gaas: transparant en super 

licht. Daarnaast is Anet ook fotografe 

en beeldhouwer is veelzijdig en onge-

looflijk creatief. Al de geëxposeerde 

kunst in Theater De Dillewijn is na-

tuurlijk ook weer te koop.

Unieke voordracht en lezing 

Topacteur Peter Faber brengt op zon-

dag een Poëzieperformance die hij 

speciaal schreef voor Expositie Licht. 

Ook zal hij het Ankeveens-Licht-Ge-

dicht voordragen, samengesteld uit de 

woordkeuze van meer dan 80 Ankeve-

ners.  

Gemma Venhuizen is wetenschaps-

journalist bij het NRC en bij het radio-

en tv- programma Vroege Vogels. Zij 

is auteur van een heel bijzonder boek: 

Licht. Ze onderzocht welke invloed 

licht heeft op ons welzijn. Wat is licht 

precies? Wat doet het met ons, geeste-

lijk en lichamelijk? Voor haar boek ging 

zij in gesprek met vele wetenschappers 

om de universele behoefte aan licht (en 

donker) te onderzoeken. 

Op zaterdagmiddag verzorgt zij een 

unieke lezing over de invloed van licht 

en donker en gaat zij met het publiek 

blind hapjes van het kwaliteitsrestau-

rant Lekr proeven. 

Multimediaperformer 

Ad Visser (ook bekend van Avro’s Top 

Pop) brengt zaterdagavond rond 18.00 

een op Licht geïnspireerd concert. Hij 

doet dit samen met viola da gamba 

speler Ralf Rousseau, regelmatig gast-

solist bij het Koninklijk Concertge-

bouw Orkest.

Artistiek culinair

Het Ankeveens restaurant Lekr ver-

zorgt op zaterdagavond culinaire 

hoogstandjes die zijn geïnspireerd op 

het thema Licht. 

Sprankelend L!CHT in Theater De Dillewijn 

Achterpagina DOOR:  HERMAN STUIJVER

Nieuwe prinsen en prinsessen: In Schuimlikkerveen Prins Roy 

en Prinses Kelly (links) en in Turfendonk Prins Joop en Prinses 

Eveline. 

Wijdemeren in Beeld

Behoefte aan een regelmatig bezoekje, een 

wandelingetje? Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@hu-

manitas.nl of 035-6286093.

Kom gezellig bridgen  op donderdag-

avond om 19.30 uur bij Bridgeclub Wij-

demeren; locatie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 

035-6561131 of www.bcwijdemeren.nl

Kort nieuws

Expositie Licht in Theater De Dillewijn: 

Geopend op zaterdag 18 november van 

11.00 tot 17.00 uur en zondag 19 november 

van 12.00 tot 17.00 uur. Vrijdag is de offi-

ciële opening en tussendoor zijn er diverse 

programma’s. Informatie en kaarten: www.

dedillewijn.nl
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