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Begroting 2017 Gizmo Concerten Herfst Badminton

HORSTERMEER- Door de mistflar-

den over de lange strook van de 

Middenweg was het zaterdag-

avond een warm welkom in de 

Mahamevnawa- tempel op nr. 65 

waar in een zee van licht en bloemen 

honderden Sri Lankanen geduren-

de twee dagen eer betoonden aan 

Boeddha. 

In de eenvoudige ruimte zitten man-

nen, vrouwen en kinderen in smet-

teloos witte kleding op een kussentje, 

handen gevouwen. Alle ogen gericht 

op een groot Boeddhabeeld in goud 

en wit en een blauw kapsel onder een 

baldakijn dat van top tot teen met bloe-

men is versierd. Het beeld is geschon-

ken door de stichter van deze gemeen-

schap: Kiribathgoda Gnanananda 

Thero. Ook in levenden lijve aanwezig. 

Op jonge leeftijd van rooms-katholiek 

bekeerd tot het Theravada boeddhis-

me heeft deze monnik altijd geijverd 

om het geloof in zijn puurste vorm te 

beleven. Met veel bidden, mediteren 

en leven volgens strenge leefregels. 

Inmiddels heeft deze leermeester hon-

derdduizenden volgelingen, verspreid 

over meer dan 40 kloosters over de hele 

wereld. In Nederhorst den Berg staat 

de enige Nederlandse tempel, waar dit 

weekend ook Singalezen uit België en 

Duitsland aanwezig zijn. Mijn gids Sat-

china benadrukt dat Tamils geen deel 

uit maken van deze groepering. 

Offeren en bidden

Terwijl de zaal luidkeels ‘Suddha, sud-

dha’ zingt komt een stoet binnen ge-

schreden. Voorop 10 monniken in 

rood/oranje gewaden en met kaal ge-

schoren hoofden. Dan komen er jon-

gens en meisjes binnen met schalen, 

karaffen met fruitdrank en potten met 

wierook. Als offer voor deze Boeddha 

in de gerust stellende houding, hand-

palm naar buiten gekeerd en duim 

en wijsvinger naar elkaar. Vervolgens 

krijgt iedereen op de vloer de gelegen-

heid om een roos voor het beeld in 

een vaas te zetten. Dat gaat ordelijk en 

eerbiedig. Sommigen buigen, anderen 

gaan languit voorover gebogen op de 

knieën. 

Er valt een stilte, de geur van bloemen 

is overweldigend, bijna bedwelmend. 

Een monnik pakt de microfoon en 

doet zijn gebed in de nationale taal 

Sinhala. Een nieuwigheid van deze 

orde, waardoor jong en oud begrij-

pen wat de voorganger zegt. Bijna drie 

kwartier duurt deze beurtzang tussen 

gelovigen en voorzanger. De meesten 

zitten in kleermakerszit, de handen de-

voot gevouwen, met de ogen dicht als 

in een trance. Na een half uurtje wordt 

het iets onrustiger, de spieren worden 

stijf en de kinderen hebben behoefte 

aan bewegen. Mijn buurjongetje pakt 

zijn Harry Potter-boek erbij en papa 

weet zijn smartphone handig in zijn 

gevouwen handen te verbergen. Ge-

lukkig voor velen eindigt deze verering 

van Boeddha in staande houding, niet 

minder hartstochtelijk overigens wordt 

de litanie tussen priester en volk aan-

gehouden. 

Boeddhisme

Boeddhisme is een levensbeschouwing 

zonder god of goden. De belangrijkste 

boodschap die de Boeddha aan zijn 

volgelingen mee wil geven is dat het le-

ven uit lijden bestaat. Dat veroorzaakt 

wordt door verkeerde keuzes en ver-

langens. Als iemand zich wil verlossen 

van dit lijden, dan moet hij proberen 

het Nirvana te bereiken, de ultieme 

verlichting en een staat van gelukzalige 

extase. In het dagelijks leven komt het 

neer op de vijf voorschriften: niet do-

den van mensen en dieren (voor con-

sumptie), niet stelen, niet seksueel te 

misdragen, niet liegen en geen bedwel-

mende middelen te gebruiken.

Verering van Boeddha midden in polder 

Weekend

Het eerbetoon aan de ‘nobele’ Boeddha is 

de opening van een serie bijeenkomsten 

vanwege het 1-jarig bestaan van het Ma-

hamevnawa-klooster op deze plek. Vanaf 

een mooie zetel geeft de ‘Eerbiedwaardige’ 

hoofdmonnik een Dhamma- lezing over 

de leer. En tegen achten is het tijd voor een 

heerlijke vegetarische maaltijd waarvoor de 

koks al de hele middag aan het voorberei-

den waren.  Op zondag is er voor de tweede 

maaltijd ook een programma met offeren 

voor Boeddha en de monniken. Om 14.00 

uur keren de gelovigen een beetje verlichter 

huiswaarts.

Over het algemeen komen de Singalezen 

een keer per maand bij elkaar. U bent al-

tijd van harte welkom om eens een kijkje te 

nemen. Zie ook: www. mahamevnawa.nl of 

bel: 0294- 785076 / 06-84649838.

Kinderconcert A.M.V. CrescendoCrescendo
Zaterdag 5 november zal Crescendo 

voor alle kinderen en hun ouders 

een kinderconcert houden. 

Het thema van het concert is ‘De we-

reld’. Muziek uit alle delen van de we-

reld komt deze avond voorbij en wat 

er ook voorbij komt is een hapje dat 

u wordt aangeboden door het Spie-

gelhuys. Aan het concert werken mee: 

het Blazersensemble, de Blazersklas, 

de Drumband, allen o.l.v. Christian de 

Jongh en de Blokfluitgroep o.l.v. Hugo 

de Graaff. Het concert zal plaats vin-

den in Het Spieghelhuys aan de Dam-

merweg 3 te Nederhorst den Berg en 

begint om 19.30 uur. De zaal is open 

vanaf 19.00. Het Spiegelhuys heeft 

speciaal voor deze avond een concert-

menu waarbij u gratis entreekaartjes 

(t.w.v. €5,- ) ontvangt voor het concert. 

Kinderen mogen gratis naar binnen 

en voor hen is er na afloop een gratis 

kinderborrel. Voor de ouders is de bar 

uiteraard geopend om onder het genot 

van een drankje nog even na te praten. 

Wij hopen u te zien op 5 november.
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 30 okt.: 09.30 uur:
 W. Balk.
◗ St. Martinus     
 Za. 29 okt.: 19.00 uur: 
 W. Balk.
 Wo. 2 nov.: 19.00 uur: 
 W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 30 okt.: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.

Verzorgingshuizen 
◗ De Kuijer 
 Wo. 2 nov.:  11.00 uur:  J.Dresmé

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 30 okt.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 30 okt.: 10.00 uur: 
 Drs. E. Aarsen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 30 okt.: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren,
 Wo. 2 nov.: 19.30 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 30 okt.: 09.30 uur: 
 Ds. J. Berkhout en J.W. v/d Kamp.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 30 okt.: geen dienst

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 30 okt.: 10.00 uur: 
 T. Vroon. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 30 okt.: 10.00 uur: 
 Ds. G. Hagens
 16.00 uur: Klaas de Vries. 

 

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 27 okt. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
do. 27 okt. 20.15 u. Startbijeenkomst PioWij Graankorrel, Zuid 15, ’s-Grav. 
29-30 okt. 11.00 u. Expositie talentvolle amateurschilders Oude School, Kortenhoef
29-30 okt. 11.00 u. Hist. Kring ‘Oude Ambachten ’ De Drie Dorpen, Ankeveen
za. 29 okt. 20.00 u. Voorronde NK Poker Wapen van Ankeveen
za. 29 okt. 20.00 u. Nacht van de Nacht wandeling NM Bez. Centr; ’s-Graveland
za. 29 okt. 20.00 u. Sterrenwacht ‘Nacht van de Nacht’ NM Bez. Centr; ’s-Graveland
za. 29 okt. 20.15 u. Concert Camerata A’dam met ‘Haydn’ Willibrordkerk, NdB. 
za. 29 okt. 20.15 u. Kirsten van Teijn, cabaret ‘Zalf ’ Dillewijn, Ankeveen
zo. 30 okt. 15.30 u. Concert Linus Pianoquartet Jagthuis,Middenwg88, NdB.
di. 01 nov. 20.00 u. Gez. comm. Bestuur en Soc. Zaken Rading 1, Loosdrecht
wo. 02 nov. 09.30 u. Koter & Groter Café Julianaweg 11A, Kortenhoef
wo. 02 nov. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Rading 1, Loosdrecht
do. 03 nov. 20.00 u. Lezing HK NdB. ‘750 jr. Vreeland’ Soc.Cult.Centrum,Blijkln, NdB.
do. 3 nov. 20.15 u. Concert Isabelle v. Keulen Ensemble Oude Kerkje, Kortenhoef
vr. 04 nov. 20.00 u. Concert Spiegeltent Swingband NH- kerk, Noordereind, Grav.
za. 05 nov. 09.00 u. Speelgoed – en Kledingbeurs Soc. Cult. Centrum, NdB.
za. 05 nov. 19.30 u. Bergs Kampioenschap Darts Sportcafé De Blijk, NdB.
za. 05 nov. 19.30 u.  Kinderconcert AMV Crescendo Spieghelhuys, NdB. 
za. 05 nov. 20.00 u. 38e Prinswisseling Turft rappers Akkoord, Kwakel, 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
A. v.d. Heuvel, 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 Thuiz bij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343
Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 33647460
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
Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2
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

Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Kijk ook op  onze
website: 

www.weekbladwijdemeren.nl

De Daniël Stalpaert Stichting organiseert: 

het laatste optreden in ’s-Graveland van

De spiegeltent Swingband
O.l.v. Jelle v.d.Zee, met o.a. Martien Beenen 

en Hans van de Heuvel.

In de N.H. Kerk aan het Noordereinde 14 te ’s-Graveland  

op vrijdag, 4 november 2016

Kaarten a € 15 bestelt u door overmaking van het bedrag 

op NL02ABNA0458883468 of koopt bij de kerk. 

Aanvang 20.00 u., kerk open om 19.30 u. tel 035 6561307

GRIEPVACCINATIE
Dinsdag 1 november 2016  van 16.00-17.00 en 

19.00-20.00 uur op de praktijk Voorstraat 39 

voor iedereen met een indicatie voor de griepvaccinatie.

Bij verhindering is het mogelijk om de griepvaccinatie 

bij de assistente te halen op werkdagen van 2 november 

tot 16 november 2016 tussen 10.00-12.00 uur.

Huisartsenpraktijk JH Bouwman en MJ Stuldreher

Voorstraat 39 Nederhorst den Berg 

tel:0294-251203
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- Tussen de twee be-

langrijke vergaderingen op 14 en 

24 november over de toekomst van 

Wijdemeren is er op 8 november ook 

nog even tussendoor een lange zit-

ting over de Programmabegroting 

2017 en de meerjarenraming tot 

2020. 

De dames en heren politici hadden af-

gelopen dinsdag een vergadering waar 

alle cijfers naar aanleiding van vragen 

van de fracties zijn besproken. Dat ziet 

er gunstig uit, want voor 2017 blijft er 

75.000 euro over onder de streep, voor 

2018 wat minder, maar in 2019 en 2020 

oplopend tot ruim 3 ton in de plus. Je 

weet het echter nooit zeker, want de 

inkomsten zijn voor een groot deel 

afhankelijk van wat Den Haag over 

heeft voor de gemeentes. Die uitkering 

wordt voor een belangrijk deel bepaald 

door de ontwikkeling van de rijksuit-

gaven. Volgens de methodiek van ‘trap 

op trap af ’ hebben wijzigingen van de 

rijksuitgaven direct invloed op de om-

vang van wat de regering door sluist. 

Nu het kabinet Rutte extra uitgaven 

plant voor veiligheid, defensie, zorg, 

onderwijs en armoedebestrijding zal 

het trap op gaan voor Wijdemeren. 

Toch is voorzichtigheid geboden me-

nen B&W, want de regering kan ook 

‘trap af ’ gaan door minder geld te 

storten dan verwacht. Om die reden 

adviseert het college in de programma-

begroting een stelpost op te nemen die 

rekening houdt met een daling van de 

uitkering uit het gemeentefonds. Daar-

voor wordt per jaar 1 of 2 ton voor ‘da-

ling algemene reserve’ gereserveerd. 

Boordevol cijfers

De begroting staat boordevol cijfers. 

Bij de samenvatting leggen B&W ook 

uit hoe het is omgegaan met de wensen 

van de gemeenteraad. Die heeft in juli 

in een Kadernota 2017 zijn ambities in 

financiën vertaald. Maar in de meer-

jarenbegroting zijn die cijfers anders. 

Dat komt onder andere door afwij-

king in lasten salarissen, pensioenen 

etc, dalende opbrengsten van de leges 

reisdocumenten, toename van het aan-

tal uitkeringsgerechtigden Wwb, door 

toenemende bouwactiviteiten en gro-

tere projecten een hogere opbrengst 

bouwleges verwacht. En voor de jaren 

2017-2019 wordt op basis van een re-

alistische prognose een verhoogde op-

brengst van grondverkopen verwacht. 

B&W constateren dat dit de eerste be-

groting die is opgesteld met inachtne-

ming van de door de daad meegege-

ven kaders. Dat plaatst de raad in een 

vroegtijdig sturende positie. Daarbij is 

het gelukt deze ‘sturing’ volledig in de 

begroting op te nemen. Dit is niet van-

zelfsprekend, stelt het college. Wijde-

meren bevindt zich in turbulente tijden 

waar de bestuurskracht onder de loep 

ligt. Dat Bestuurskrachtonderzoek be-

vat een aantal bevindingen die erop 

duiden dat het realiseren van plannen 

Sluitende begroting 2017

Reserveren voor eventuele tegenvallers

niet altijd noodzakelijk hoeft te zijn. Echter 

wat in de begroting voorligt is uitvoerbaar 

en realistisch waarbij de woonlasten voor 

inwoners nagenoeg gelijk blijven aan 2016. 

Passend in de lijn van het Raadsakkoord 

2014-2018 wil het college initiatieven sti-

muleren van inwoners en ondernemers in 

openbare ruimte. Het Sociaal Domein is 

en blijft een speerpunt. Daarbij wordt extra 

ingezet op onder meer glasvezel, cultuur, 

duurzaamheid en heeft men nadrukkelijk 

oog voor onze inwoners die rond moeten 

komen met beperkte middelen.

De raad bij de uitleg over de bestuurskracht 

( foto: Douwe van Essen // WWK)

WIJDEMEREN– Op woensdagmid-

dag 19 oktober hebben de ge-

meente Wijdemeren en stichting ‘t 

Akkoord een nieuw contract afge-

sloten voor de huur van het gebouw 

aan de Kwakel. 

Hiermee is na een lang proces het in 

november 2011 door de gemeenteraad 

vastgestelde accommodatiebeleid uit-

eindelijk volledig uitgevoerd. Na vast-

stelling van het accommodatiebeleid 

was de insteek met alle huurders een 

nieuw huurcontract af te sluiten. In 

2012 zijn met bijna alle partijen nieuwe 

huurcontracten afgesloten, echter met 

enkele huurders lukte het tot voor kort 

niet tot overeenstemming te komen. 

Nu zijn ook deze zaken tot een einde 

gebracht en is het accommodatiebeleid 

volledig uitgevoerd. 

Namens de gemeente tekende por-

tefeuillehouder accommodatiebeleid 

Theo Reijn en namens stichting ’t Ak-

koord de heren Pieter Luijer en Kees de 

Haan.

Huurcontract ‘t Akkoord ondertekend

Natuurmonumenten rondt vanaf 

woensdag 19 oktober de werkzaam-

heden in natuurgebied Hollands 

Ankeveen af. In het gebied wil 

Natuurmonumenten blauwgrasland 

ontwikkelen. 

Door de voedselrijke bovenlaag te 

verwijderen (plaggen) krijgt blauw-

grasland een grotere kans zich te ont-

wikkelen. Vooral omdat planten het 

grond- en kwelwater dan beter kunnen 

benutten. De karakteristieke planten 

en dieren van het laagveen krijgen dan 

weer een kans. 

De werkzaamheden worden uitge-

voerd door Van Oostrum Westbroek 

BV. Samen met de aannemer probeert 

men overlast zoveel mogelijk te voor-

komen. De graafmachines zullen vrij-

gekomen materiaal als grond en hout 

verwijderen via de weg. Dat wordt af-

gevoerd naar een agrarisch perceel aan 

het Stichts End net buiten het dorp. Dat 

wordt opgehoogd met de afgevoerde 

grond om het stuk land beter beheer-

baar te maken. Het perceel wordt weer 

ingezaaid met gras. De werkzaamhe-

den lopen vanaf woensdag 26 oktober 

tot uiterlijk woensdag 9 november.

Bijzondere dieren en planten

Hollands Ankeveen is onderdeel van 

het grote laagveengebied de Oostelijke 

Vechtplassen. Laagveengebieden horen bij 

het oer-Hollandse landschap. Dit cultuur-

historisch landschap bestaat uit plassen, 

afgewisseld met bloemrijke veenweides, 

blauwgraslanden, wuivende rietkragen en 

moerasbosjes. De grote afwisseling zorgt 

ervoor dat het belangrijke overlevingsplek-

ken zijn voor bedreigde vogels en bijzon-

dere planten. Natuurmonumenten voert 

in Ankeveen herstelmaatregelen uit om het 

de ontwikkeling van blauwgrasland weer te 

stimuleren. Karakteristieke planten zoals 

Blauwe Knoop, Spaanse Ruiter en Blauwe 

Zegge krijgen weer een kans. Omdat deze 

gebieden, met hun bijzondere natuur, tot 

de grootste en meest waardevolle laag-

veengebieden van Europa behoren, krijgt 

Natuurmonumenten een bijdrage van de 

Europese Commissie. De gebieden waar 

‘Nieuw leven in het veen’ plaatsvindt, vor-

men elk op zich een onmisbare schakel in 

dit netwerk.

Afronding werkzaamheden Hollands Ankeveen

Aanleveren van tekst

Kopij in Word (doc bestand) opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor de 

weekendactiviteiten is de sluitingstijd: 

zondag 20.00 uur. 

redactie@dunebier.nl

Kopij
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

www.dereiscoach.nl

De Reiscoach is gespecialiseerd in 

outdoor loopbaanbegeleiding.

- Individuele loopbaandagen

- Meerdaagse loopbaanreizen

06-12513085. info@dereiscoach.nl 

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 

E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 

Weesp. Tel. 0294-418722

  Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com 

Bedrijfs – opslag ruimtes te huur 

Vanaf 10 t/m 35 m2 – 3 m. hoog  

Beveiligd – huur p/wk mogelijk 

035-656 3517 – info@opslagVL.nl

Trompe l’oeil- en landschap 

schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht !!! 

035-656 0235

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

 

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

“Bent u uit Balans” 

Ik breng u in Balans

Voetreflexologie

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

Stevige werkkleding !!

SNICKERS WORKWEAR

www.doornenbal-derooij.nl

tel. 0294-231290

VERKOOP, ONDERHOUD EN

WINTERBEURT GRASMAAIERS

www.doornenbal-derooij.nl

tel. 0294-231290

Onafhankelijk financieel advies? 

www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Scheiden los je samen op 

www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

GITAARLES KORTENHOEF

je weet niet wat je hoort

Bert Weijers 06-23190435

Voetzorg Reehorst 

Pijnlijke voeten? Wacht niet

langer en maak een afspraak.

Pampuslaan 159-A, 1e etage

Weesp. Tel:06-27228668. 

www.voetzorgreehorst.nl 

Behandeling alle

en op afspraak!

Nieuw Nieuw Nieuw

in ’s-Graveland

Zonnestudio LuxuraSun

klein/stijlvol 7 dg. p.w.

dit is een uitbreiding van

Kapsalon Thamara Jane

Hair Fashion

Zuidereinde 254

Info:035-6550705

Bijverdiensten in een 

Zonnestudio in `s-Grave-

land voor avond weekend

uren info:035 6550705

De stijlvolle deurkrans of

een mooie guirlande.

Meedoen met zo’n leuke

workshop? Alle informatie

vind je op www.sperwershof.nl

A Christmas Carol Kerst-

markt 10 dec. van 10-17 u

op het plein en Kerkstr. 

in Ned.d.Berg. We zoeken 

nog standhouders en figu-

ranten. Mail info@fantasy

evenementen.nl of kijk op

www.fantasyevenementen.nl

Aanleveren van tekst Kopij in 

Word (doc bestand) opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor 

de weekendactiviteiten is de 

sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Foto’s aanleveren als JPG be-

stand, let op de beeldgrootte.

Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 27 okt. film, vr. 28 okt. City 

Quiz, za. 29 okt., walking diner 

en cabaret, zo. 30 okt. muziek 

en open huis, wo. 2 nov. City 

Quiz, do. 3 nov. film, za. 5 nov. 

cabaret. Info: www.wesopa.nl

Het koor Emotions zoekt 

mannen en vrouwen voor de 

Kerstgezinsviering. Tussen 25 

oktober en 20 december 9  re-

petities. Info: J. Vrijhoef 0294-

252310 en A. Terlien-Adolfse 

0294-254006.

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u 

leren bridgen? Informeer vrij-

blijvend. Ook nieuwe gevor-

derde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Zomaar binnenlopen voor kof-

fie en een praatje met een paar 

gezellige mensen? Elke 1e en 

3e woensdag v.d. maand v.a. 10 

uur in de Bergplaats a.d. Kerk-

straat.

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-

253103.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Man-

nenavond’ in het Soc. Cultureel 

Centrum a.d. Blijklaan in Ned. 

den Berg. Gastheer Fouad no-

digt alle mannen van harte uit.

Cultureel Centrum Nederhorst 

den Berg nieuwe cursussen/le-

zingen/workshops www.berg-

secultuur.nl

Kort nieuws
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



Weekblad Wijdemeren  5Woensdag 26 oktober 2016

Evenementen DOOR: SASKIA LUIJER

KORTENHOEF – Op 22 oktober, de 

zaterdag na de herfstvakantie, ein-

digde het seizoen van speeltuin De 

Eekhoorn. Voorzien van een aarze-

lend zonnetje vierden vrijwilligers, 

ouders en vooral kinderen de laatste 

speeldag met een gezellig sluitings-

feest.

De vlaggen hangen uit en bij de in-

gang van de speeltuin komt de muziek 

je al tegemoet. Dat is best opvallend, 

want meestal hoor je alleen enthousi-

aste kindergeluiden. Nu klinken lied-

jes van K3 vanaf de zweefmolen die 

Gerrit van de Heijden speciaal voor 

het sluitingsfeest heeft neergezet. De 

attractie slaat aan en jongens en meis-

jes staan netjes in de rij te wachten om 

plaats te nemen in de bakjes. Gerrit 

luidt de bel voor de volgende ronde en 

daar gaan ze. Zweven maar.

Cowboys en indianen

Voor de wat oudere kinderen is er een 

discospringkussen. Een donkere koe-

pel met binnenin flikkerende disco-

lampen. De kids springen en dansen 

op de beat van cowboy- en indianen-

muziek, want dat is het seizoensthema 

van De Eekhoorn. Vrijwilliger Jeffrey 

Oudshoorn is dan ook helemaal in 

stijl gekleed; met een cowboyhoed, 

stoere laarzen en een klappertjespis-

tool in de aanslag. Jeffrey legt uit dat 

hij ter ere van ’t feest later op de dag 

het rad van fortuin gaat draaien. Kin-

deren kunnen hiervoor lootjes kopen 

en dan leuke prijzen winnen. Zoals 

puzzels, hoepels en ander speelgoed, 

maar ook mooie knuffels die gespon-

sord zijn door de Kledingbank in 

Kortenhoef. Wat een goede zet deze 

samenwerking. Zo help je elkaar.

Toezichthouders gezocht

Sinds een paar maanden hangen er 

vier lachspiegels aan de wand onder 

het afdakje. In de ene spiegel lijk je 

langer, in de andere kleiner en er is er 

zelfs een waarin je verdubbeld wordt. 

“De kinderen vinden het fantastisch” 

meldt Jeffrey. “Ze willen er altijd 

even in kijken.” Op de spiegels hangt 

het nieuwe eekhoornlogo dat ook op 

de andere speeltoestellen te vinden 

is. Ook daar vermaakt de jeugd zich 

prima. Want naast de speciale feestat-

tracties vinden sommigen het net zo 

fijn om gewoon te schommelen, op 

de wip te zitten, van de glijbaan te 

roetsjen of met de kabelbaan heen en 

weer te gaan. Tussendoor maken ze 

even tijd om een bekertje limonade te 

halen, een snoepje of een knakworst. 

De vrijwilligers van de speeltuin delen 

dit gratis uit vanachter de kraampjes 

bij het toezichtershuisje. In het succes 

van De Eekhoorn zijn zij het sterkste 

maar tevens ook het meest kwetsbare 

punt. Er is namelijk een groot tekort 

aan toezichthouders. Afgelopen zo-

mer is de speeltuin om die reden zelfs 

een aantal keer dicht geweest. En dan 

Speeltuin dicht tot eerste zaterdag in april

Gezellig sluitingsfeest De Eekhoorn

Door Joop Glijn

Het bijzonder fraaie nazomerweer ligt 

helaas achter ons. Met de komst van de 

herfst breekt er gelukkig een periode 

aan om op een andere manier invul-

ling te geven aan de beschikbare vrije 

tijd. Bijvoorbeeld door het bezoeken 

van tentoonstellingen, exposities, to-

neel- en cabaretvoorstellingen, naast 

uiteenlopende concerten. Dus een 

seizoen dat gekenmerkt wordt door 

een scala aan mogelijkheden om daar 

een stukje vrije tijd aan te besteden. 

Voor liefhebbers van schilderkunst is 

het bijvoorbeeld aan te bevelen om het 

komend weekend een bezoek te bren-

gen aan een bijzondere expositie van 

het werk van zeven talentvolle ama-

teurschilders, die  wordt gehouden in 

de Oude School in Kortenhoef, gele-

gen aan de Kortenhoefsedijk 145. Van 

deze groep hobbyschilders, onder wie 

prijswinnaars van het jaarlijks in oud-

Kortenhoef georganiseerde schilder-

sevenement ‘Place du Tertre’, volgen 

de deelnemers aan deze expositie ge-

middeld al zo’n 6 jaar of langer, les van 

docente Ingrid Jansen, die ook in Kor-

tenhoef haar atelier heeft. Ik ben daar 

een kijkje gaan nemen en was verrast 

door het niveau van het werk dat ik 

daar op hun schildersdoeken aantrof. 

Niet alleen verrast door het niveau en 

de gevarieerdheid van hun werk, maar 

vooral ook door de wijze waarop ze 

die bewuste avond zo geconcentreerd 

met hun hobby bezig waren. De on-

derwerpen die door hen op het doek 

waren gezet, bleek heel divers, zoals 

landschappen, stadsgezichten, por-

tretten, stillevens, maar ook huis- en 

wilde dieren. Er wordt geschilderd 

in olieverf, aquarel en acryl, maar er 

wordt ook pastelkrijt gebruikt. Al met 

al bleek er sprake te zijn van een heel 

talentvolle groep. Door het werk dat 

ik daar zag, kan ik me levendig voor-

stellen dat zij dit graag aan een groter 

publiek van liefhebbers van schilder-

kunst willen laten zien. Deze zeven 

getalenteerde hobbyschilders staken 

dan ook de koppen bij elkaar, met als 

gevolg dat ze het komend weekend 

deze expositie in de Oude School in 

Kortenhoef, gezamenlijk hebben ge-

organiseerd. Daarbij werden ze uiter-

aard ondersteund door hun docente 

Expositie 7 talentvolle amateurschilders
die daar al jarenlang ervaring mee heeft. 

De exposanten zijn: Wilma van Benschop, 

Carien Bleumers, Martin van den Broeck, 

Hennie Droog, Jaap Mulder, Cia Schutte 

en Elly Weststrate. Bezoekers aan deze ex-

positie kunnen zo’n 75 schilderijen bezich-

tigen en krijgen daardoor een goed beeld 

van het niveau van hun werk. Een aantal 

exposanten biedt hun schilderijen ook te 

koop aan. Deze expositie is dus komende 

zaterdag en zondag, 29 en 30 oktober a.s. 

en is geopend tussen 11.00 en 17.00 uur. 

Aanbevolen!

Brandwonden opbrengst
In de week van 9 tot en met 15 oktober 

collecteerden in heel Nederland meer 

dan 50.000 vrijwilligers voor de Neder-

landse Brandwonden Stichting. Ook in 

Kortenhoef en ’s-Graveland gingen de 

collectanten langs de deuren. En met 

succes! Gezamenlijk werd een bedrag 

van €1.003,18 opgehaald. De opbreng-

sten van de collecte stelt de Brandwon-

den Stichting in staat om haar werk voor 

mensen met brandwonden voort te zet-

ten. De plaatselijke collecteorganisator 

bedankt alle collectanten en gulle gevers 

in Kortenhoef en ’s-Graveland voor hun 

bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.

is erg jammer. Wilt u zich wekelijks een 

paar uur voor De Eekhoorn inzetten? Op 

zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur, op woens-

dag van 14.00 tot 17.00 uur of op een van 

de andere doordeweekse dagen van 15.00 

tot 17.00 uur? Stuur dan een berichtje naar 

bestuur@deeekhoorn.nl. Aanmelden kan 

direct, maar u hoeft pas in actie te komen 

in het eerste weekend van april. Want dan 

opent de speeltuin weer de deuren!
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Nieuw: Marsepein
In de smaken hazelnoot/mokka,

rum/rozijn, pistache, noten/karamel 

en sinaasappel.

€ 2,86 per 100 gram 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Madelijn
Er komt een vrouw bij de dokter...

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. Kat Madammeke en ko-

nijn Antonio horen er dan ook helemaal bij. 

Hond Tyson is onlangs overleden. En haar 

gezin is rustig aan op zoek naar een pup. Ze 

eet eitjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s och-

tends gewekt door haar eigen haan en rijdt 

in haar vakanties graag te paard door de na-

tuur… 

“Dokter, ik heb hem nog maar even in de auto 

laten zitten. Ik wil iets met u bespreken en ze be-

grijpen meer dan je denkt, hoor. En ik wil hem 

niet van streek maken, snapt u? Maar goed, ik 

heb hem al 16 jaar. En hij heeft nog nooit iets ge-

mankeerd. Maar de laatste tijd gaat hij kwakke-

len. Hij verzorgt zich niet goed meer, hij stinkt, 

is kribbig en ‘s ochtends erg stram. Het is geen 

houdbare situatie meer, begrijpt u? En ik weet 

precies hoe het gaat met die oudjes. Dat wordt 

een lijdensweg en dat wil ik niet voor hem. Hij 

is gewoon óp! Ik wil niet met hem gaan dokte-

ren. Hij is een lastige patiënt en bovendien kost, 

dát dokteren, tóch alleen maar geld. En het leidt 

tot niets. U kunt ook niet toveren, of wel? Maar 

goed, over een week ga ik met een paar vrien-

dinnen naar Bretagne. ‘t Is daar zo mooi in deze 

tijd van het jaar. Lekker uitwaaien, mijn zinnen 

even verzetten. Ben ik mooi wat afgeleid. Ik heb 

hem toch 16 jaar gehad, of niet? Zoiets gaat je 

niet in je koude kleren zitten, of wel? Vroeger 

nam ik hem nog wel eens mee, Maar die auto-

rit, hè? U wilt niet weten hoe die auto na een 

paar uur ruikt! Nee, 

da’s ook niks. En hem 

thuislaten is óók geen optie. Kan ik nog 2 da-

gen zijn rotzooi opruimen als ik thuiskom. Nee 

hoor, da’s geen doen. Nou is íe wel erg gek op 

de buurvrouw en die is ook wel altijd erg lief 

voor hem. Maar ik wil háár er natuurlijk óók 

niet mee opzadelen. Nee, wachten tot na de 

vakantie is dan ook gek!   En ik heb trouwens 

ook een hele mooie bank gezien. En die koop je 

dan ook niet, als je nog zo’n oudje in huis hebt. 

Ga ik die morgen gelijk bestellen. Om het ver-

driet een beetje te verzachten. Wordt ‘ie vast na 

de vakantie geleverd. Dát zou goed uitkomen. 

Nou,  laten we het maar gelijk doen dan. Heb-

ben we het maar gehad. Pijn doet het toch wel. 

Ik ben er écht héél erg ziek van...Nou, zet de tis-

sues maar klaar, hoor! Gelukkig bent u wel wat 

gewend, want ik hou het écht niet droog! Maar 

het kan gewoon niet anders. Néé, ik heb er he-

lemaal vrede mee. Zal ik hem dan maar uit de 

auto halen? En nogmaals, dokter, u hoeft hem 

écht niet te onderzoeken hoor! Ik weet waar ik 

het over heb. Neemt u nou maar van mij aan: er 

is écht géén medische eer meer te behalen aan 

die man van mij!”

Madelijn de With

06- 22 73 21 36

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

 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

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-

sterking. Op 3 niveaus biljar-

ten op di.-, wo.,- en do.middag 

in sporthal Eikenrode, Loos-

drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u 

aan:06-24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 

de data van alle activiteiten van 

Spotjes, Spotpourri, Open Ate-

lier, Handwerkatelier op www.

despotfabriek.nl

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; locatie 

Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-

6561131.

Klusjesteam Wijdemeren, voor 

ouderen en hulpbehoevenden. 

Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-

Graveland/Loosdrecht: 035-

6561860. A’veen/Nederhorst: 

035-6563001. Ook extra klus-

sers gezocht!

Kort nieuws

Per direct gezocht: Chauffeur-verhuizer

Van Leeuwen verhuizingen behoort tot het MKB en ver-

zorgt hoofdzakelijk particuliere verhuizingen en diverse 

transporten. U werkt in een betrokken en hecht team 

waar kwaliteit hoog in het vaandel staat.

Aanbod: - Gunstige arbeidsvoorwaarden volgens CAO

 - Goed salaris, met doorgroei mogelijkheden

 - Afwisselend en zelfstandig werk 

  in een leuk team

 - Opleidingsmogelijkheden

 Gaarne reacties t.a.v.: Frans van Leeuwen

 T: 035- 656 35 17 E: info@verhuizers.nl

Op dinsdagmorgen 18 oktober 

rond half 11 werden wij gealar-

meerd voor een vreemde lucht 

in een woning aan de Korten-

hoefsedijk. De bewoner was 

niet lekker geworden en had 

inmiddels een installatiebedrijf 

gebeld om te komen kijken. 

Na onderzoek hebben wij niets 

kunnen meten. 

Woensdagmorgen 19 oktober 

om 11 uur moesten wij met 

ons logistieke voertuig catering 

regelen voor de collega’s in Hui-

zen. Deze waren bij de plaatse-

lijke Albert Heijn waar een aan-

tal medewerkers onwel waren 

geworden in het magazijn. 

Om drie uur in de vroege mor-

gen van donderdag 20 oktober 

gingen onze pagers af voor een 

automatische brandmelding 

in Oudergaard op de afdeling 

Trompenburgh. Na onderzoek 

ging het om een mogelijk tech-

nisch mankement. 

Afgelopen zondagmiddag 

vroeg de politie ons te assiste-

ren bij het zoeken van moge-

lijk inbrekersgereedschap aan 

het Moleneind. ’s Nachts was 

er ingebroken en op de came-

rabeelden was te zien dat er 

iets in het water werd gegooid. 

Helaas hebben wij niets kunnen 

vinden wat leek op inbrekersge-

reedschap.

Post ’s-Graveland

Nieuws brandweer

Team Wijdemeren van de King 
Arthur Groep begeleidt mensen 
met (beginnende) dementie in 
hun vertrouwde thuisomgeving. 

Samen wandelen, tuinieren, bood-
schappen doen, eten (koken); kort-
om dat wat er nodig is om iemand 

in zijn kracht te zetten in een nieuwe levensperiode. 
Wij doen dat met zorg, aandacht, geduld en humor.

Ben je ZZP-er in de zorg (min. niveau 2), woonachtig in 
Wijdemeren en wil je werken in een zelfsturend team 
van Individuele Begeleiders Thuis (IBT)? 

Neem dan contact op met: Chantal van Kollenburg 
06-51561880 of Marjolijn Slingerland(HR) : 035-2050950.
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Ondernemers DOOR: HERMAN STUIJVER

ANKEVEEN- Gizmo Retail, het bedrijf 

van Ankevener Willem de Leeuw, 

groeit tegen de klippen op. Zo snel 

dat de onderneming in aanmerking 

komt voor de FD Gazellenprijs voor 

het snelst groeiende bedrijf in de 

categorie ‘middel’ (tussen 2 en 30 

miljoen omzet). Op 22 november 

maakt het Financieel Dagblad be-

kend of deze ambitieuze onderne-

mer daadwerkelijk het goud in de 

wacht sleept. 

De vraag naar de producten is zo groot 

dat Gizmo Retail uit zijn jasje groeit 

aan de Cannenburgerweg en concrete 

plannen heeft om de vestigingen in 

Wijdemeren, Barneveld en Diemen 

samen te voegen in een nieuw be-

drijfspand, het liefst in Ankeveen. Wil-

lem de Leeuw vertelt enthousiast over 

zijn ‘snoepwinkel in de consumenten-

elektronica’ zoals hij de gadgets betitelt. 

Een gizmo is een hebbeding dat men-

sen graag willen hebben. Zijn bedrijf 

importeert tientallen producten die 

weer verkocht en gedistribueerd wor-

den in Nederland, België, Duitsland, 

Italië en Spanje. Wie rondkijkt in het 

pand wordt direct getrokken door de 

talloze grammofoonspelers, radio’s en 

andere geluidsapparatuur in nostal-

gische stijl van het merk Soundmas-

ter. Gemaakt in retro-stijl met houten 

vlakken en koperen knoppen, maar de 

technologie is 100% eigentijds. En met 

Soundmaster begon De Leeuws on-

dernemersbestaan toen hij in 2012 dit 

bedrijf overnam van een Fries. Daar-

voor had hij zich al bij 13 werkgevers 

bekwaamd in de consumentenelek-

tronica, zowel als leverancier als in de 

winkel. “Toen ik heel klein begon aan 

het Noordereind fronste men de wenk-

brauwen en had bedenkingen over de 

kans van slagen, maar ik denk vrij goed 

te weten wat de consument wil” vertelt 

Willem. Die zegt dat een klant bereid 

is vijf à tien euro meer te betalen als 

een product er aantrekkelijk uitziet. “Je 

moet iemand triggeren om een mooi 

apparaat te kopen. En als de vormge-

ving goed is, dan zijn de mensen be-

reid daarvoor geld uit te geven.” Uiter-

aard moet de kwaliteit voldoen aan de 

hoogste normen. 

Groei

Tot 2014 moest de verkoopafdeling 

keihard werken om Soundmaster aan 

de man te brengen. Sindsdien staan de 

klanten in de rij, mede door het unieke 

aanbod, gunstige publiciteit, unieke 

manier van werken en een groot net-

werk. Dat heeft ertoe 

geleid dat Gizmo niet 

alleen met Soundmas-

ter producten verkoopt, 

ook de merken Muse, 

Pure Acoustics, Krüger 

& Matz zijn aangescho-

ven. En recent rekent 

Willem ook het Engelse 

GPO tot zijn topleve-

ranciers. Dat maakt 

bijvoorbeeld klassieke 

telefoonstellen uit oma’s 

tijd, maar anno 2016 in-

gesteld. 

Willem de Leeuw, en zijn negen mede-

werkers, werken dag in dag uit hard om 

te onderzoeken waar nieuwe mogelijk-

heden liggen. “Je moet steeds alert zijn 

op nieuwe ontwikkelingen. Stil zitten 

betekent achteruitgang en daarnaast 

ben je constant bezig om je klanten 

goed te helpen. Nee, bestaat niet.” Giz-

mo rekent Bol.com, Mediamarkt, Ex-

pert, Makro, Elektroworld en tientallen 

andere winkels tot zijn klanten. 

“Het ging zo hard dat ik het afgelopen 

half jaar even op de rem heb getrapt. 

Geen nieuwe zakelijke ontwikkelingen, 

want we konden de vraag niet meer 

aan. Ik ben ook op zoek naar mede-

Ankeveens bedrijf genomineerd voor FD Gazellen-prijs

Gizmo Retail groeit tegen de klippen op

werkers, maar de ruimte ontbreekt om die 

te plaatsen. Uitbreiding is hoogst noodza-

kelijk” vertelt de gepassioneerde onderne-

mer met Fingerspitzengefühl voor mooie 

spullen voor beeld en geluid. Dat Gizmo’s 

groei niet alleen is opgevallen bij het Finan-

cieel Dagblad blijkt wel uit het feit dat de 

onderneming ook is genomineerd voor een 

National Business Success Award, opgezet 

door RTL, AD en FD, dat komt in decem-

ber naar buiten. 

Willem de Leeuw zoekt onvermoeibaar 

naar nieuwe uitdagingen, want de handel 

zit ‘m in het bloed. Wie weet zien we bin-

nen afzienbare tijd een mooi bedrijfspand 

met internationale uitstraling in Ankeveen 

verrijzen. Zie ook: www.gizmo-retail.nl

Vanaf zaterdag 29 oktober a.s. duurt 

het nog precies een jaar, tot 28 ok-

tober 2017 voordat de tweede ‘Ken 

Uw Dorp’ Quiz zal worden georgani-

seerd. Welke team wordt de opvol-

ger van Amicitia of lukt het de muzi-

kanten om hun titel te prolongeren? 

Aan het format van de quiz zal niet 

teveel worden gesleuteld. Wel zal er 

meer gebruik gemaakt (moeten) gaan 

worden van digitale hulpmiddelen en 

social media. Daarnaast broedt de or-

ganisatie nog op een aantal andere no-

viteiten die er voor moeten zorgen dat 

het op de quizavond zelf toch nog een 

beetje een gezellige chaos is. Want als 

de meeste teams iets hebben geleerd 

van de eerste keer, dan is het wel dat 

het beantwoorden van de vragen in 

een team vooral goed ‘georganiseerd’ 

moet worden. 

Het aantal deelnemers per team be-

draagt maximaal 15 en minimaal vijf. 

Hoewel de teams met een kleiner aan-

tal leden er vorig jaar achter kwamen 

dat iets meer hulp wel wenselijk was. 

Enkele weken na de quiz zal weer de 

prijsuitreiking plaatsvinden, waarbij 

we hopen dat het kleine dorpsfeest 

van 2015 geëvenaard kan worden, 

wat een uitdaging op zich is. Omdat 

we als dorpen geen geschikte locaties 

hebben waar op de feestavond meer 

teams dan vorig jaar terecht kunnen, 

zal het aantal teams dat kan deelne-

men beperkt blijven tot maximaal 36 

teams.  

De inschrijving zal in het voorjaar van 

2017 worden geopend. Over de exacte 

datum zal de organisatie nog medede-

lingen doen. Informatie over de ‘Ken 

Uw Dorp’ Quiz is te vinden op de 

Facebookpagina en de website 

www.kenuwdorp.nl.

Het aftellen gaat beginnen
Koter & Groter Café 
Elke eerste woensdagochtend van de 

maand is er ‘t Koter & Groter Café bij 

Thuiz-bij kinderopvang (Julianaweg 

11A). Het Koter & Groter Café is een 

ontmoetingsplek voor (aanstaande) ou-

ders en hun kinderen uit Kortenhoef en 

omgeving. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s 

en oppas, iedereen is van harte welkom 

tussen 9.30 en 11.30 uur. Op woensdag 

2 november is Silvana Kuipers (Kind en 

Gezin Coach) als extra gast aanwezig 

om tips te geven over de drukte rondom 

de feestdagen. Kom dus gezellig langs. 

De koffie en thee staan voor je klaar. 

Meer informatie vind je op www.kote-

rengrotercafe.nl of de Facebookpagina 

@koterengrotercafe.

Speelgoed- en Kledingbeurs 
Op zaterdag 5 november is er een Speel-

goed- en Kledingbeurs in het Sociaal 

Cultureel Centrum aan de Blijklaan 1 te 

Nederhorst den Berg. Van 9.00 tot 13. 00 

wil Gerlies van der Laan daar aanwezig 

zijn. Ze heeft daar uw hulp bij nodig. 

Geef je dus z.s.m. op bij Gerlies (0294-

252004 of  06-43460212). De ruimte 

huurt ze, dus hoe meer mensen er ko-

men, hoe goedkoper het wordt. Ook 

staat de thee & koffie, plus limonade en 

cake voor een kleine bijdrage klaar.

De muziekschool van Muziekvereni-

ging De Vriendschapskring in Anke-

veen draait prima. We gaan de lessen 

op woensdagmiddag dan ook uit-

breiden en dat betekent dat er plaats 

is voor nieuwe leerlingen op drums 

en gitaar. De lessen worden gegeven 

aan de Stichtse Kade 1A door erva-

ren docenten Mark (gitaar) en Mic-

key (drums). De tijden zijn in overleg 

maar meld je snel aan, want we heb-

ben op de woensdagmiddag nog maar 

een paar lessen beschikbaar. Heb je 

belangstelling kom dan langs op de 

woensdagmiddag of stuur een mail 

naar info@vriendschapskring.nl Ver-

meld naast je naam ook je leeftijd en 

wat je wilt gaan doen (drums of gi-

taar)!

Sem de Jong, die drumlessen volgt 

op de muziekschool speelde mee met 

de drummers van EmmerNemmer 

tijdens het jubileumevenement ter 

gelegenheid van 110 jaar De Vriend-

schapskring op 2 oktober.

Muziekschool De Vriendschapskring
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KORTENHOEF- Iedere don-

derdagmorgen komen rond 

koffietijd een tiental men-

sen samen in de Kreahoek 

in Veenstaete. Daar wordt 

gepraat, soms een spelletje 

gedaan en in ieder geval een 

gezellige ochtend met elkaar 

doorgebracht.

Er staan nog wat stoelen leeg, 

dus kom gewoon op don-

derdagmorgen om 10.15 uur 

(kwart over tien) naar Veen-

staete, entree West en bel aan 

bij app. 141 (Kreahoek).

Daar wordt u ontvangen met 

koffie en wat lekkers. De kos-

ten bedragen € 1,-- per keer. 

Verder vertrekken de deelne-

mers 1 x per maand naar een 

restaurantje in de omgeving 

om daar uitgebreid koffie met 

gebak te gaan gebruiken.  Dus 

heeft u zin in een praatje en 

een lekker kopje koffie kom 

dan op donderdagmorgen tus-

sen 10.15 en 11.45 uur naar de 

ontmoetingsgroep in Veen-

staete. Voor inlichtingen kunt 

u contact opnemen met Ankie 

Hinloopen, tel. 656 0995

Kom contacten opdoen 

NEDERHORST DEN BERG- 

Op donderdag 3 novem-

ber geeft Juliette Jonker-

Duynstee om 20 uur in het 

Sociaal Cultureel Centrum 

aan de Blijklaan 1 een lezing 

over ‘750 Jaar Vreeland’. 

In 2015 vierde buurdorp Vree-

land het feit dat het 750 jaar 

geleden stadsrechten ontving 

van de Utrechtse bisschop. Ter 

gelegenheid van dit bijzondere 

jubileum verscheen het boek 

‘Vreeland, 750 jaar geschiede-

nis in vogelvlucht’, verlucht 

met zo’n 400 foto’s grotendeels 

uit particuliere collecties. Ber-

ger Anton Cruysheer nam 

hierin het deel over de vroege 

middeleeuwen en het kasteel 

Vredelant voor zijn rekening. 

De overige teksten zijn van 

de hand van Juliette Jonker-

Duynstee. Zij zal deze avond 

aan de hand van het jubileum-

boek en mooi beeldmateriaal 

spreken over de geschiedenis 

van het stadje Vreeland, met 

onderwerpen die variëren 

van het landschap en religie 

tot boeren en buitenplaatsen, 

middenstand en planologische 

ontwikkeling. Natuurlijk ko-

men ook de banden en raak-

vlakken met Nederhorst den 

Berg aan de orde. Let op! De 

lezing begint om 20.00 uur en 

wordt dit keer, op donderdag, 

gehouden in het Sociaal Cultu-

reel Centrum, Blijklaan 1. 

De toegang is gratis! Meer in-

formatie over de activiteiten 

van de Historische Kring is te 

lezen op de totaal vernieuwde 

site: www.historischekring.nl

Lezing Hist. Kring NdB 

‘750 jaar Vreeland’

Ingezonden brief 

In een brief aan sommige bewoners van Korten-

hoef maande een van uw ambtenaren onlangs 

aan om te zorgen dat tuinplanten niet meer dan 

1,5 stoeptegel buiten de tuingrens hangen. Er 

zijn daarvoor vele foto’s van betreffende situatie 

gemaakt, al met al ongetwijfeld een kostbare ac-

tie.

Ik hoop dat u mij wilt antwoorden op mijn 

vraag wat de gemeente eigenlijk inzet, ook aan 

voorlichting en oproepen om overlast tegen te 

gaan door achterlating van hondenpoep op de 

stoepen, tot en met vlak voor de voordeuren of 

tuinpoorten. Ik neem aan dat de hondenbelas-

ting goed daarvoor gebruikt kan worden.

Wat mij betreft hangt u daarvoor bijvoorbeeld 

bewakingscamera’s op. Mijn herhaaldelijke ver-

zoeken aan de hondeneigenaars m.b.v. bord-

jes e.d. (Elbert Mooylaan) vermochten niet de 

hondeneigenaren tot socialer gedrag te bewe-

gen. Opnieuw lag er vandaag hondenstront 

op de stoep voor het huis en tegen mijn tuin. 

Daardoor moesten we mijn kleinkinderen en 

de auto, waarin ze gestoeid hadden, langdurig 

schoonmaken. Dit in plaats van ze een plezie-

rige vakantieochtend in het bos te bezorgen.

Els IJsselmuiden, Kortenhoef

Geacht College van Burgemeester en wethouders, 

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

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

Koninginneweg 26 • 1241 CT Kortenhoef • tel.: 035 - 656 23 70
www.dewitaanhangwagens.nl

KORTENHOEF - Iedere 

woensdagavond van 19.00 

tot 21.00 uur wordt er en-

thousiast gekoersbald door 

een groepje senioren in 

Veenstaete. 

De groep bestaat uit mensen 

die in en rond Veenstaete wo-

nen. Enkele koersballers heb-

ben om diverse redenen af 

moeten zeggen, dus is er weer 

plaats voor nieuwe leden.

Koersbal is een leuke 

bezigheid, waarbij 

op een groene mat 

met 4 ballen en een 

wit balletje wordt 

gespeeld. Je moet 

proberen zo dicht 

mogelijk bij het witte balletje te 

rollen (de ballen zijn schuin).   

Het is bij uitstek geschikt voor 

wat oudere mensen, die met 

elkaar enkele prettige uurtjes 

willen doorbrengen.

U kunt zich aanmelden bij Bob 

van den Broek, tel. 035-62 48 

058 en hij zal u verder inlich-

ten over het spel en de plaats 

waar het gespeeld wordt, Kom 

gerust eens langs. 

Enkele plaatsen vrij 
bij koersballen

w w w . d e s p o t f a b r i e k . n l

November Nieuws 
Spotfabriek

Open Atelier

Do. 3 en 17 november van 9.30 - 12.00 uur 

Kidswereld, Platanenlaan, naast voetbalveld

Handwerk Atelier

Do. 24 november van 19.30 - 21.30 uur

Enerki, Vreelandsweg 37 A

Spotjes ‘Een Heksenboel’ 

Za. 5 november van 9.30 - 11.30 uur

Kidswereld, Platanenlaan, naast voetbalveld

www.despotfabriek.nl
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NEDERHORST DEN BERG- Het werd 

een gezellige dag met een volle 

Bergplaats in Nederhorst den Berg 

en door het mooie weer ook een 

volle Kerkstraat en Pastorietuin 

waar de kinderspelen waren. 

Met een strippenkaart konden de kin-

deren aan allerlei spelletjes meedoen 

en als prijs was er een echte beker en 

een herinneringsmedaille voor het 

meedoen. Alles bij elkaar resulteerde 

deze dag in een netto opbrengst van 

6.298,08 euro.  

Bedankt

Dit succes hebben wij te danken aan 

de inzet van alle medewerkers, maar 

vooral ook aan onze sponsors en prij-

zenschenkers, die we graag noemen: 

Svens Kniphoekje, Restaurant  De 

Herberg, Pizzeria, Bakkerij De 7 heer-

lijkheden, Kwalitaria  Nederhorst den 

Berg, Restaurant Het Spiegelhuys, Al-

bert Heijn, Passiflora, bloemsierkunst 

Lidy, slagerij Ton Vernooij, Kroon 

tweewielers, kapsalon La Papilotte, 

Restaurant Golden Crown, Daalder 

kaas, kwekerij Kostelijk, Bakkerij Het 

Stoepje, Belgerette wijnhandel, ma-

kelaar Frank Vermeulen, Sligro Hil-

versum, schoonheidssalon Gerda van 

de Berg, Kidzcity, Sport Prijzenhuis 

Utrecht, manege Laanhoeve, vishandel  

Van Goor en gemeenteleden. 

De trekking van de loterij was als volgt: 

1e prijs 100,-- euro contant lotnr. 1681, 

2e prijs een waardebon van Brinkers 

50,-- euro lotnr. 0261 en de 3e prijs een 

bon van Albert Heijn van 35,-- euro. Er 

waren dit keer heel veel prijzen voor 

de loterij, teveel om ze apart op te noe-

men. Alle winnaars hebben intussen 

hun prijs ontvangen. De bazaarcom-

missie dankt iedereen die dit mooie 

resultaat en deze leuke dag mogelijk 

hebben gemaakt.

TV-programma DOOR: HERMAN STUIJVER

NEDERHORST DEN BERG- Berger 

Ray Verzijden is momenteel elke 

maandagavond te bewonderen als 

forensisch onderzoeker in het tv-

programma Hunted. 

De 21-jarige is niet uit op een filmcar-

rière, maar wil zich vooral bekwamen 

in het veelzijdige werk van de ‘mannen 

in het witte pak’. 

Nog vier weken lang kunt u elke maan-

dag om 20.30 uur op NPO 3 kijken 

naar een spannend kat- en muisspel: 

hoe blijf je als voorvluchtige uit han-

den van een opsporingsdienst? In dit 

programma gaan  12 Nederlanders 

vrijwillig deze uitdaging aan. De voort-

vluchtigen zetten alles op alles om drie 

weken lang ‘onder de radar’ te blijven, 

terwijl het speciaal voor het program-

ma opgerichte opsporingsteam er juist 

alles aan doet om deze mensen zo snel 

mogelijk te vinden. 

Studie 

Ray is naast bezorger van het Weekblad 

Wijdemeren in de Horstermeer 4e jaars 

HBO- student ‘Forensisch onderzoek’. 

Na zijn scriptie in 2017 hoopt hij dat hij 

als forensisch onderzoeker bij de poli-

tie terecht kan. “Ik ben vooral opgeleid 

in het technisch onderzoek, sporen op 

de plaats delict. In het tv-programma 

werk ik als assistent van het tactisch 

rechercheteam.“ Samen met drie stu-

diegenoten werd hij geselecteerd na 

een brief waarin zijn motivatie voor 

dit vak er vanaf spatte. Er volgden drie 

testdagen. En tijdens de zomervakantie 

was hij bereid om drie volle weken op 

de set te verschijnen. Wie zou denken 

dat het accent bij deze serie vooral ligt 

op het acteren, vergist zich. “Nee, het is 

allemaal zeer realistisch wat we doen. 

Niet nagespeeld, we deden echt onder-

zoek. Natuurlijk is er veel gesneden in 

het materiaal, er was in totaal 2000 uur 

film. Maar alles werd er gewoon in één 

keer opgezet. Geen herhalingen of in 

scene zetten. Ik heb geen enkele regie-

aanwijzing gehad of iets dergelijks. Wij 

deden gewoon ons werk.” Ray maakte 

deel uit van een team van 10 personen, 

onder leiding van Sander Schaepman. 

Verder waren er 3 Huntersteams, zij 

volgen elk spoor van de voortvluchtige 

kandidaten om ze op te sporen en te 

pakken te krijgen. “Hoewel ik vooral 

word opgeleid voor het technisch fo-

rensisch werk heb ik erg veel opgesto-

ken van het tactisch werken. Hoe je 

gegevens kunt opsporen. En dat het be-

langrijk is snel te analyseren en vooruit 

te denken. Altijd proberen de vluchters 

een stap voor te zijn.” 

De vluchters zijn vier individuen en 

vier duo’s die slechts drie regels mee 

kregen: maximaal 48 uur op dezelfde 

plek, de Nederlandse wet niet overtre-

den en binnen de landgrenzen blijven.

Privacy

Met hun nadrukkelijke toestemming 

is gebruik gemaakt van onder andere 

bankgegevens, telefoongegevens, huis-

zoekingen, ondervragingen etc. Zon-

der toestemming wordt vandaag de 

dag minstens zoveel gebruik gemaakt 

van de enorme hoeveelheid aan infor-

matie die openlijk aanwezig is op het 

internet en via social media. Wie de 

eerste afleveringen heeft gekeken, ziet 

dat ons land bezaaid is met duizenden 

bewakingscamera´s en beelden bij pin-

automaten. Opvallend snel en vaardig 

weten de onderzoekers die beelden 

op te vragen om aldus de route van de 

vluchters uit te stippelen. Volgens Ray 

is dat een reëel beeld van het opspo-

ringswerk: “Het is geen minutenwerk, 

maar binnen een paar uur kun je het 

voor elkaar hebben, met toestemming 

van de officier van justitie.”

Ray Verzijden op weg naar forensische loopbaan

Dat maakt Hunted een boeiend program-

ma. Niet alleen een sociaal experiment hoe 

je als opgejaagde reageert op alle spannin-

gen. Maar ook is het belangrijk dat je je be-

wust wordt van de digitale wereld waarin 

privacy nauwelijks meer lijkt te bestaan. 

Ray Verzijden vond het in ieder geval een 

machtige ervaring. Wellicht kan het een 

duwtje in de rug zijn voor een leuke loop-

baan als ‘man in het wit’.

70e Bazaar Bergplaats groot succes

Themaochtend Duitsland
Op woensdag 2 november geeft Ad van 

der Lee tussen 10 en 12 uur een thema-

ochtend over de bijzondere geschiedenis 

van Duitsland in de Bibliotheek Gooi en 

meer, vestiging Loosdrecht. 

Ad van der Lee is gepensioneerd docent 

Duits en wil door middel van lezingen 

zijn passie voor de Duitse taal en cul-

tuur delen. Iedereen is van harte wel-

kom, ook mensen die geen lid zijn van 

de bibliotheek. De entree is vrij!

Alzheimer Nederland 
collecteweek 
Alzheimer is een ontluisterende ziekte, 

waarbij de patiënt geheugen, identiteit 

en emoties verliest.  Wat begint met 

vergeetachtigheid leidt uiteindelijk tot 

totale ontreddering en tot de dood. 

Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet. 

Meer onderzoek naar oorzaken en op-

lossingen is noodzakelijk om Alzheimer 

te kunnen overwinnen. Daarvoor is veel 

geld nodig. Alzheimer Nederland is vol-

ledig afhankelijk van particuliere giften.

In de week van 7 tot 12 november ko-

men de collectanten bij u aan de deur. 

Mocht u de collecte gemist hebben en 

wilt u toch uw bijdrage geven, stort dan 

uw donatie in de online collectebus van 

Alzheimer Nederland: alzheimer.digi-

collect.nl. 

Foto: Nico Kroon
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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

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

aannemersbedrijf

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

Sleutels
en 
sloten
service

UW HUIS VERKOPEN?
Deze opdrachtgevers gingen u voor!

Neem gerust contact op voor een  vrijblijvend verkoopadvies!

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

Sport

Vorig weekend deed Dave 

Mazzavillani mee aan het WK 

Obstacle Course Racing in 

het Canadese Blue Mountain. 

Zowel individueel als met zijn 

team zijn de grenzen verlegd. 

Zaterdag stond de individu-

ele run op het programma. 

Het was erg warm met volop 

zon. Blue Mountain is een 

skigebied en heeft dus flinke 

bergen. Het hoogteverschil is 

ongeveer 800 meter. Het par-

cours was 15 kilometer met 

vier keer berg op en af, plus 

nog eens 50 obstakels om te 

bedwingen. Dave startte om in 

de divisie ‘mannen 18-24’. De 

race verliep erg goed, alle ob-

stakels heeft de Kortenhoever 

in de eerste poging gehaald. 

De bergen hebben wel aan-

zienlijk meer moeite gekost. 

Na 2:31:09 gefinisht. Resultaat 

individuele race: 319 overall, 

50ste uit zijn divisie. 

Teamprestatie 

Met Timo ter Braak en ex-

Kortenhoever Steven Klaas-

sen deed Dave op zondag ook 

meer aan de teamrace. Wat 

een onwijs verschil met de za-

terdag. Van blauwe lucht met 

zon, naar harde regen met 

hier en daar onweer. En weer 

die bergen. De race bestond 

uit 3 specialisaties:  Running, 

Strength, Technique. 

Runner Timo ter Braak start-

te snel en liep de hele route 

goed. Alweer die berg op met 

hindernissen. Na 4 km band-

je doorgegeven aan Steven 

Klaassen om de Platinum Rig 

(zeer technische hindernis-

sen, met balken en ringen) te 

overwinnen. Na de Platinum 

Rig was Dave met strength, 

aan de beurt om met 25kg de 

hele piste op te mogen en weer 

terug, een waar feestje met al 

modder, nattigheid en regen. 

Onderaan het tijdbandje terug 

naar Steven om nog 6 andere 

technische obstakels te over-

winnen. Het laatste obstakel 

was een 5 meter hoge muur 

met zeer korte touwtjes, team-

work vereist! Super soepel en 

onwijs snel eroverheen. De he-

ren werden 22ste van de ruim 

honderd teams.

En het derde Nederlandse 

team. Dave en zijn maten wa-

ren super tevreden over deze 

teamrace uitslag, volgend jaar 

gaan ze hier een medaille pak-

ken!

Dave en zijn maten 
verlegden grenzen

Kromme Rade 6,
1241 LK Kortenhoef
Tel. 035 656 3837
kwekerijomejoop.nl

Werkdagen: 8.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 8.30 - 17.00 uur

Verkrijgbaar in vele kleuren
Ook voor bloembollen, heide en vaste planten

Maak uw tuin winterklaar,
Nu volop winterviolen!

Donderdag 3 november is er 

om 19.30 uur Alzheimercafe 

Weesp in het Hart van Weesp 

met als onderwerp gedragsver-

andering bij dementie.

Kort nieuws



Weekblad Wijdemeren  11Woensdag 26 oktober 2016

Cultuur

De fameuze jazzklarinettist Benny 

Goodman eindigde zijn optreden 

altijd met het ontroerende nummer 

‘Goodbye’ van componist Gordon 

Jenkins. Vrijdagavond 4 november 

speelt de Spiegeltent Swingband 

met Kortenhoevers Hans Verheul en 

Martien Beenen hetzelfde nummer, 

maar nu voor de laatste keer voor de 

Daniël Stalpaertstichting in de NH-

kerk van ’s Graveland. 

Orkestleider Jelle van der Zee reisde 

sinds 1980 met een antieke spie-

geldanssalon langs festivals door Euro-

pa en vormde tien jaar later in Neder-

land de Spiegeltent Swingband, die op 

dansfeesten de muziek verzorgde. Eind 

van dit jaar trekt de bandleider zich 

terug uit het actieve leven en zullen de 

andere leden hun carrières voortzetten 

in ondermeer de Reünion Jazzband en 

de internationale Harbour Jazzband.

What A Wonderful World

Hoofdmoot van het concert in de NH-

kerk worden nummers die deze zomer 

opgenomen zijn voor de nieuwe CD 

‘Summerjazz’, zoals Bing Crosby’s ‘Now 

You Has Jazz’, Bobby Darin’s ’Mack The 

Knife’, Benny Goodman’s ‘Goodbye’ en 

Louis Arnstrong’s ‘What A Wonder-

ful World’. De Spiegeltent Swingband 

staat erom bekend een prettig gevari-

eerd programma te brengen met veelal 

gezongen jazz uit New Orleans en de 

swingcity Chicago, waardoor de luis-

teraars nog beter een indruk krijgen 

waar het over gaat. Het concert in de 

NH-kerk begint om 20.00 uur.

Concert Daniël Stalpaertstichting in NH-kerk

Spiegeltent Swingband zegt ‘Goodbye’ 

Haydn: altijd een feest om naar te 

luisteren. In de Willibrordkerk te 

Nederhorst den Berg kunt u op 29 

oktober om 20.15 uur een geweldig 

concert beleven met de mooiste mu-

ziek van Joseph Haydn. De muziek 

wordt gebracht door de Camerata 

Amsterdam o.l.v. Jeroen Weierink. 

Soliste is de celliste Lidy Blijdorp.

Haydn kan als de grote ontwikkelaar 

van de symfonie worden gezien. Hij 

maakte er minstens 104, maar daar 

bleef het niet bij: Haydn schreef mi-

nimaal enkele honderden composities 

in verschillende genres. Hij heeft grote 

invloed gehad op de muziekgeschie-

denis. In zijn vroegste werken was hij 

nog erg beïnvloed door de barokstijl, 

maar Haydn ontwikkelde zich tot een 

klassiek componist. En met hem ont-

wikkelde de muziek van zijn tijd zich. 

Zijn faam was tijdens zijn leven al zo 

groot, dat met regelmaat werken van 

tweederangs componisten onder zijn 

naam werden uitgegeven. Dit maakte 

bij sommige stukken de identiteit van 

de auteur behoorlijk dubieus.

Maar op 29 oktober krijgt u gegaran-

deerd èchte Haydns gepresenteerd: 

drie van zijn mooiste stukken worden 

voor u uitgevoerd door de Camerata 

Amsterdam o.l.v. Jeroen Weierink. 

Het programma begint met de jeugdi-

ge Eerste Symfonie van Haydn, daarna 

soleert celliste Lidy Blijdorp in het cel-

loconcert in D. Tot slot kunt u nog ge-

nieten van Haydns Symfonie nr. 49, of 

te wel La Passione.

Kaarten

U kunt kaarten kopen bij Brinkers 

Mode en Lingerie, Dammerweg 1. De 

kaarten kosten € 17,50 per stuk, inclu-

sief programmaboekje, een kop koffie 

in de pauze en een drankje na afloop. 

U wordt verzocht contant te betalen, 

pinnen is helaas niet mogelijk.

U kunt ook kaarten bestellen via de 

website (http://www.concertenopde-

berg.nl/ ). Als u via de website kaarten 

Genieten van Haydn in de Willibrordkerk

Sterrenwacht
Op zaterdag 29 oktober tijdens de jaar-

lijkse ‘Nacht van de Nacht’ wordt in heel 

Nederland aandacht besteed aan de ge-

volgen van lichtvervuiling voor mens en 

natuur. De Sterrenwacht Gooi en Vecht-

streek in ’s-Graveland is op deze avond 

geopend van 20.00 tot circa 22.00 uur. 

Met de telescopen van de sterrenwacht 

kunt u kijken naar de sterrenstelsels, 

nevels, sterrenhopen en vele andere ob-

jecten. 

Bezoekerscentrum Natuurmonumen-

ten; toegangsprijs: 2 euro voor volwas-

senen en 1 euro voor kinderen. Zie ook: 

www. sterrenwacht-gv.nl

ANKEVEEN - Zelden heeft een artiest 

in het nog prille bestaan van Theater 

De Dillewijn zoveel publiciteit ge-

kregen als Kirsten van Teijn. 

Prominent op de cover van de pro-

grammafolder van het seizoen 2016-

2017, een week lang op A-zero borden 

langs de weg, een maand lang op me-

tersgrote banners op prominente plek-

ken in de gemeente. De verwachtingen 

zijn dan ook hooggespannen!

U kunt het gaan zien en meemaken 

op zaterdag 29 oktober. In haar tweede 

show ZALF, die gaat over jeuken en 

krabben, brengt Kirsten een muzikale 

cabaretvoorstelling die de jeuk naar het 

theater brengt, maar gelukkig ook de 

zalf! Want Kirsten krabt ook jou! Kom 

genieten van deze assertieve dame met 

haar prachtige zangstem. Schaamteloos 

en (h)eerlijk gek!

Zaterdag 29 oktober 2016. Aanvang 

20:15 uur. Toegang: € 15,00. Kaarten 

zijn te bestellen via www. dedillewijn.

Kirsten van Teijn in 
Theater De Dillewijn

De Spiegeltent Swingband (foto: Hans Lebbe)

bestelt, liggen deze 30 minuten voor aan-

vang van het concert op naam klaar bij de 

ingang van de kerk.
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Sport

Zaterdag 5 november wordt in 

Sportcafé de Blijk vanaf 19.00 

uur op veler verzoek het Bergs 

Kampioenschap Darts georga-

niseerd. Afgelopen weekend 

waren er in korte tijd al 26 

aanmeldingen. De voorwaar-

de voor deelname is simpel, 

iedere darter moet woonach-

tig (of woonachtig geweest) 

zijn in Nederhorst den Berg. 

Deelname kost 5 euro. De hele 

avond zal in het teken staan 

van die ene vraag: Wie is de 

beste darter van Nederhorst 

den Berg? Inschrijven: www.

madhousedarts.eu

Bergs Kampioenschap Darts

Weinig inwoners van het 

Gooi zullen het museum 

nooit bezocht hebben. Het 

museum bestaat dan ook al 

bijna 45 jaar en wordt door 

meer dan 60 vrijwilligers 

draaiende gehouden. 

Velen doen het al jaren, maar 

natuurlijk vertrekken er ook 

wel eens een paar. Op dit mo-

ment kan het museum wel 

weer extra mensen gebruiken.

Op zaterdag 22 oktober a.s. van 

11 tot 13 uur is het museum 

daarom speciaal (en kosteloos) 

geopend om mensen die wel-

licht belangstelling hebben om 

medewerker te worden infor-

matie te geven over de moge-

lijkheden. Die zijn namelijk 

heel divers: medewerker voor 

de receptie, het museumwin-

keltje en de kassa, het begelei-

den van kinderactiviteiten, het 

geven van rondleidingen, maar 

ook een bestuurlijke functie 

behoort tot de mogelijkhe-

den. Voor iedere belangstel-

lende moet wel iets passends 

te vinden zijn. Kennis van de 

geologie hoeven nieuwe me-

dewerkers niet te hebben, maar 

interesse in het vakgebied is 

natuurlijk wel een voordeel. En 

als de belangstelling gewekt is, 

biedt het museum genoeg mo-

gelijkheden om de kennis te 

verdiepen. 

Geologisch Museum Hofland 

is gelegen aan de Hilversumse-

weg 51 in Laren (tegenover 

restaurant La Place), telefoon 

035 5382520. Voor verdere in-

formatie: zie de website www.

geologischmuseumhofland.nl.     

Geologisch Museum Hofland 
zoekt vrijwilligers

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

• 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

Vanaf 01-02-2016 te huur aangeboden in Ankeveen op Ind. Terrein “De Slenk”

Magazijn/productie ruimte + evt. buitenterrein – kantoor ruimte.

- Ca. 600 m2 (ca. 25m X 24m)

- Ca. 7 m hoog

- Compleet kolomvrije overspanning

- Overheaddeur ca. 5 m + aparte loopdeur

- Dichte/gevlinderde betonnen vloer

- Goede toegang door ruim buitenterrein

Voor meer informatie of bezichtiging:

035-656 3517 / info@verhuizers.nl

Zaterdag 22 oktober was de 

laatste toernooiwedstrijd voor 

het clubkampioenschap. Deze 

dag begon hoopvol met koffie 

en cake, waarna om 11.00 uur 

de loting was voor de eerste 

ronde.

Nadat de teams aan de wed-

strijden waren begonnen, 

kwam de vervelende medede-

ling dat er bij een spelend lid 

was ingebroken. De stemming 

sloeg om. Na enige tijd werd 

besloten toch gewoon door te 

gaan. Nadat de eerste ronde 

was gespeeld, werd er besloten 

om in plaats van vier slechts 

drie wedstrijden te spelen.

De tweede ronde gaf toch wel 

enkele verrassende uitslagen 

en zodoende moest de derde 

wedstrijd het eindklassement 

bepalen. Je weet nooit van te-

voren wie de winnaar is. Deze 

keer twee deelnemers met 3 ge-

wonnen partijen en dat waren:

1. Wim Bornhijm met 3 winst-

partijen en 21 saldopunten; 2. 

Cor van Schaik ook met 3 ge-

wonnen partijen maar met 18 

saldopunten; 3. (gedeeld) Stef 

Fokker en Kees van Schaik met 

2 gewonnen partijen en 7 sal-

dopunten. De poedelprijs was 

deze keer voor Wil. Daar het 

een wintertoernooi was waren 

de prijzen op deze herfstdag op 

zijn winters afgesteld. Lekker 

en aanbevolen voor een vol-

gend toernooi.

Wintertoernooi 
ASV Petanque’91

“Ik heb veel meer rust, geen 

overprikkeling meer. Heb veel 

verwerkt van vroegere (jeugd)

problemen, heb meer energie 

én meer inzicht in mijzelf!”  

Anita, Burn-out.

“Ik ben heel tevreden met de 

behandeling, uitleg, professi-

onaliteit van behandelaars, de 

vriendelijke en warme sfeer en 

uiteraard met het resultaat!” 

Karin,  Slapeloosheid.

“Het onrustige gevoel (onder-

deel van ADHD) is vrijwel ge-

heel verdwenen en mijn con-

centratie is sterk verbeterd. De 

therapie heeft zeker geholpen 

om mijn vliegbrevet te halen 

(zonder medicatie)”. Peter, 

ADHD.

Zomaar een greep uit de re-

acties van onze cliënten. Als 

het voor zulke verschillende 

problemen zó goed werkt, dan 

werkt het wellicht ook voor uw 

probleem/problemen!

Nieuwsgierig geworden naar de 

mogelijkheden van neurofeed-

back?

LEZING ZONDAG 30 OKTO-

BER aanvang: 12.00 UUR.

Zie voor meer info én om u aan 

te melden: www.neurotherapie.

nl of bel ons!

Neurotherapie Centrum Hil-

versum (NCH) tel. 035 - 62 86 

895.

Breintraining in 
Hilversum!
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De Kinderboekenweek stond dit jaar 

in het teken van jong en oud. Het 

team van de Warinschool heeft op 

verschillende manieren vorm gege-

ven aan dit thema. Voor de ouders 

en grootouders van de kinderen van 

groep 1 t/m 4 werd een speciale Opa-

en-Oma-Avond gehouden. 

De avond begon met het zingen van 

liedjes uit de tijd van de opa’s en oma’s. 

Daarna gingen de kinderen naar hun 

eigen lokaal om spelletjes met hun 

grootouders te spelen. Dit werd erg op 

prijs gesteld door de oudste generatie.

De hogere groepen combineerden het 

thema met de jaarlijkse Science Fair. 

De kinderen van groep 5-6 hadden 

zichzelf vragen gesteld als: hoe komt 

het dat oude mensen niet meer zo hard 

kunnen lopen. Of: waarom hebben ze 

een leesbril nodig. Waarom gaat hun 

geheugen achteruit. De kinderen had-

den dit heel goed uitgezocht en pre-

senteerden dit tijdens de Science Fair. 

De kinderen van groep 7-8 wilden 

hun ouders laten zien, wat er 

in de loop van de jaren in de 

techniek is veranderd. Ze be-

handelden onderwerpen als 

informatietechnologie, maar 

ook kruisbogen en sport, 

want ook daar staat de ont-

wikkeling niet stil.

Tijdens de laatste dag van 

de Kinderboekenweek werd de boe-

kenmarkt gehouden. Veel kinderen 

toonden zich ware ondernemers. Ze 

hadden tassen vol boeken meegeno-

Kinderboekenweek op de Warin

Halloween op Sypesteyn

Ook voor moedige Bergse, Ankeveense, 

Kortenhoefse en ’s-Gravelandse kinde-

ren van 6 tot 12 jaar zaterdagavond 29 

oktober vanaf 19.00 uur Halloween op 

Sypesteyn. Sypesteentjes wijzen tijdens 

Halloween de weg in de spookachtige 

tuin van het kasteel. Durf jij met ze mee 

te gaan op de draderige zoektocht naar 

Sassefras de Spin?

Kaarten aan de blauwe poort kosten 

€ 6,00 (incl. drapperig drankje en 

sappig snoepje). 

Bij slecht weer: www.stichtingsloep.nl

LOOSDRECHT- Vorige week woens-

dag genoten tientallen bewoners 

van de Beukenhof van een rock con-

cert van Evil Plan. Het Hoftheater 

stroomde vol met cliënten in bed-

den, op rolstoelen en achter de rol-

lator, een enkeling zonder hulpmid-

del, omdat iedereen weleens met 

eigen ogen wilde aanschouwen hoe 

basgitarist Danny Moons de snaren 

beroerde.

Danny werkt namelijk al 6,5 jaar ruim 

30 uur per week als verzorgende in het 

verpleeghuis. Hij kent verschillende 

werkplekken, maar zijn vrienden van 

de afdeling NAH (Niet Aangeboren 

Hersenletsel) waren er bijna allemaal. 

Ze genoten volop en gelukkig waren 

de oordopjes niet nodig, want de band 

speelde voornamelijk soft rock, met 

aangepast volume. De jonge band Evil 

Plan bestaat al vanaf de middelbare 

schooltijd en nog elke week komen 

Isaura en Mats Gorter, Jesse Jansen (uit 

Nederhorst) en de Loosdrechtse Dan-

ny samen om te repeteren. Ze hebben 

een fors eigen repertoire opgebouwd 

waarmee ze ook regelmatig optreden, 

onder andere in Paradiso. 

Nu dus als sluitstuk van een Oude-

rendag, georganiseerd door de Rotary 

Club Wijdemeren. De leden 

van deze vereniging hebben 

elke week hun klompje ge-

vuld met euro’s. Van de op-

brengst fêteren ze jaarlijks de 

Wijdemeerse ouderen. Het 

ene jaar is er een boottochtje 

of toerrit met klassieke au-

tomobielen, het andere jaar 

weer wat anders. Nu was er 

een High Tea, met heerlijke 

drankjes en hapjes. 

Naast de eigen songs zong zangeres 

/ gitarist Isaura mooie liedjes van de 

Beatles, Queen en de Who. Dat le-

verde herkenbaarheid op bij jong en 

oud. Het publiek reageerde enthousi-

ast met klappen en meezingen. “Jullie 

doen het goed hoor” riep een oudere 

heer van achter uit de zaal. Het was een 

aandoenlijk om te zien hoe de cliën-

ten zich even heerlijk uit leefden op de 

In samenwerking met Rotary Club

Soft rock concert voor bewoners Beukenhof

Bieb Nieuws

Na een hele lange zomer is het dan 

toch herfst geworden. Op de basis-

scholen zien we allerhande leuke 

herfstknutsels verschijnen zoals in 

groep 3 van de Curtevenneschool. 

Buiten wordt het steeds eerder 

donker. En in de bibliotheek wordt 

het steeds drukker. Natuurlijk door 

alle extra activiteiten rondom de 

Kinderboekenweek. Maar ook door-

dat het in het najaar duidelijk weer 

tijd is om met een boek op de bank 

te ploffen.

Hier onze tips voor natte en droge 

herfstige dagen:

Hoor de wind eens waaien met liedjes 

over de herfst en aanverwante zaken. 

Het is een liedjesbundel in prenten-

boekvorm, met hedendaagse en tra-

ditionele liedjes. Bijvoorbeeld ‘Onder 

moeders paraplu’, maar ook ‘Hansje 

Pansje Kevertje’ en ‘Roodborstje tikt’. 

Het heeft prachtige, kleurige, beweeg-

lijke tekeningen over twee pagina’s 

verdeeld. Zeer geschikt om met peu-

ters en kleuters uit te zingen op de 

peuteropvang en de basisschool. Maar 

ook voor thuis een aanrader. 

Herfstpret van Marja Baseler, met te-

keningen van Dagmar Stam. Wande-

lingen in het bos of struinen door de 

tuin wordt extra leuk door de talrijke 

leuke suggesties van de schrijver. Ook 

aan buitenspelletjes is gedacht. Met op 

de wandelingen verzamelde spulle-

tjes kan thuis geknutseld worden met 

deze leuke en originele ideetjes. Lopen 

maakt hongerig, dus tot slot een aan-

tal recepten voor lekkere hapjes. Je op-

merkzaamheid en creativiteit worden 

geprikkeld met dit boek.

Leuke stripboeken in de bieb

Wist je dat je ook stripboeken kunt le-

nen in de BOS. We hebben elke week 

de nieuwe Donald Duck voor je en we 

hebben een flink aantal grote stripboe-

ken van allerlei bekende stripfiguren. 

Ook voor beginnende lezers (groep 3) 

zijn er stripboeken. Het woordgebruik 

is aangepast aan de kennis van de be-

ginnende lezer. Het lettertype is goed 

leesbaar en de tekeningen helpen je de 

tekst goed te begrijpen. Zo wordt leren 

lezen extra leuk. Kom je gauw langs 

om een stripboek te lenen?

Buiten donker? Licht op je fiets!

Elk najaar besteden de Wijdemeerse 

scholen aandacht aan goede verlich-

ting op de fiets. Niet voor niks. De 

dagen worden snel korter en dan is 

goed licht op de fiets heel belangrijk. 

Goed om even te checken of alles op je 

fiets naar behoren werkt dus. Doet iets 

het niet? Denk ook eens aan ons Re-

pair Café. In het Repair Café kun ze je 

helpen met bandenplakken en je licht 

repareren. Je bent van harte welkom 

in de bibliotheek in Loosdrecht op 5 

november van 10.00 uur tot 13.30 uur.

Luisterbieb

De Luisterbieb is een app om luister-

boeken mee te luisteren. Of je nu fietst, 

Eindelijk herfst

sport, in de trein zit of op de bank hangt. 

Wat je ook doet of waar je ook bent, je 

kunt met deze app altijd offline luisteren. 

De Luisterbieb is voor bibliotheekleden 

met een geldig lidmaatschap vrij toegan-

kelijk, voor niet leden is er een beperkter 

aanbod. Voor scholieren is er een speciale 

selectie ‘luisteren voor je lijst’. De app is 

gratis te verkrijgen in de Appstore of via 

Google Play. Veel luisterplezier.

Herfstknutsels groep 3 Curtevenne

men om te koop aan te bieden. Van de 

opbrengst kochten ze bij andere kinderen 

een nieuw boek. Zo blijven ze ook thuis 

lekker lezen.

muziek. ‘Almost Cut My Hair’, de legendari-

sche song van Crosby, Stills, Nash en Young, 

was de voltreffer aan het eind. Een mooie 

avond, voor herhaling vatbaar. 
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Sport

De Algemene Gymnastiek 

Vereniging Nederhorst heeft 

open lessen georganiseerd 

voor jong en oud. Op woens-

dag 2 november voor de kin-

deren en op vrijdag 4 novem-

ber voor de volwassenen. 

Op woensdagmiddag 2 no-

vember mogen van 13.00-

14.00 uur de ouders meedoen 

met hun kinderen in de leef-

tijd van 3 tot 6 jaar. Bij deze 

open les beginnen we met een 

leuke warming-up. Daarna 

spelenderwijs springen, klim-

men, klauteren, rollen en ba-

lanceren. Hoe leuk kan dit zijn 

om samen te ontdekken wat 

je kind al durft of kan. Niks 

moet, heel veel mag!

Van 14.00-15.00 uur mogen 

de meisjes (van groep 3-4-5) 

allemaal een vriendinnetje 

meenemen om te kijken of die 

het ook leuk vinden via een 

warming-up te gaan turnen 

op diverse toestellen en lekker 

bezig te zijn.

Van 15.00-16.00 uur mogen 

de meisjes (groep 6-7-8) en 

jongens (van groep 3 t/m 8) 

ook iemand meenemen om 

een sportief uurtje te beleven. 

Maar je mag natuurlijk ook 

zelf langskomen en meedoen 

om te kijken of dit jouw sport 

is.

Vind je het leuk? Dan kun je 

de volgende 2 lessen gratis 

meedoen, voordat je je in-

schrijft.

Volwassenen

Op de vrijdagochtend (4 no-

vember) is er van 8.45-9.45 

uur een ‘Keep Fit’ uur voor da-

mes van alle leeftijden. De ene 

keer steps of aerobics, lekker 

warm worden op pittige mu-

ziek en werken aan het hele 

lijf. Je voelt dat je lekker bezig 

bent geweest!

Van 9.45-10.45 uur kun je lek-

ker bodyshapen. Voor elk wat 

wils. Op muziek een warming 

up en daarna is de les gericht 

op je hele body en spieren.

Voor alle lessen geldt: als u 

mee wilt doen, graag op blote 

voeten of gympen met witte 

zolen.

We hopen u bij onze open les 

te mogen begroeten.

Open lessen bij AGV op 
2 en 4 november

Sociaal Cultureel 
Centrum Nederhorst 

Activiteiten november

Do. 3-11      

Vrouwenavond v.a. 19.00 uur.
 Gastvrouw Farah. Kom en ontmoet elkaar

Do. 3-11      

Lezing Vreeland 750 jaar
 door Juliette Jonker-Duijnstee
 Aanvang 20.00 toegang gratis

Za. 5-11      

Speelgoed- en kledingbeurs
 9.00 – 13.00 uur.
 Info over tafel huur etc. Gerlien v.d. Laan 
 0294 252004 of nederhorstdenberg@hotmail.com.

Zo. 13-11     

Opening Expositie Leo Hartzuiker
 15.00 – 17.00
 Wethouder Sandra van Rijkom opent In het eerste uur 
 worden nummers uitgereikt waarop een schilderij 
 verloot wordt. De trekking is om 16.00 uur.
 De opbrengst gaat geheel naar een goed doel.
 Toegang gratis. 

Vr. 11-11   

Spreekuur voor o.a. hulp bij formulieren
 v.a. 10.00 uur
 Op dinsdagmiddag kunt u bij ons terecht voor hulp 
 met lezen/ schrijven.

Elke vrijdagavond Mannenavond v.a. 20.00 uur
Gastheer Fouad.

Sociaal Cultureel Centrum Nederhorst den Berg
Blijklaan 1, LT Nederhorst den Berg

jagerkui@xs4all.nl / www.bergsecultuur.nl, 06 155 82 425

De AGV- turnmeisjes van 

april 2015
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Sport DOOR:  DICK BLOM, MARC DEGEKAMP EN AD VAN BENSCHOP 

Voetballen in Ankeveen

ASV bekert verder na winst op derdeklasser

Veel (jeugd)bekerwedstrijden van 

zaterdag 22 oktober zijn uitgesteld 

en worden midweeks ingehaald. 

Dit vanwege het gehouden Voetbal 

Talenten Toernooi (VTT) dat voor 

E-pupillen (JO11)op de velden van 

Nederhorst werd gespeeld. 

Helaas schreven twee verenigingen 

op het allerlaatste moment af waar-

door er wat geschoven moest wor-

den in het programma. E-pupillen 

van maar liefst 18 verenigingen uit 

alle delen van regio West1 hebben er 

weer een fantastische happening van 

gemaakt. Leuke, spannende, goede en 

bovenal sportieve wedstrijden werden 

er afgewerkt op sportpark Meerzicht. 

Ook Nederhorst deed mee en won 

twee duels in de poule en plaatste zich 

daarmee voor de finalepoule waarin 

ze uiteindelijk een fraaie 7e plaats wis-

ten te behalen. Overall winnaar van de 

hoogste categorie werd Maarssen die 

in de finale BFC de baas was. PVCV 

uit Vleuten pakte de 1e prijs in de B 

categorie. 

Jeugdbekerwedstrijden

De 6 teams die in actie kwamen deden 

het erg wisselvallig. De JO17-1 wis-

ten fraai te winnen bij SDO net als de 

JO11-3 bij Victoria. Verlies was er o.a. 

voor JO11-4 bij Muiderberg en JO9-1 

bij Victoria.

Senioren bekerwedstrijden

Nederhorst 2 moest naar Naarden 

om te bekeren tegen NVC- 3. Het was 

niet best wat Nederhorst deze middag 

liet zien. NVC nam een voorsprong 

die binnen twee minuten alweer via 

Jesse van Mer werd rechtgetrokken. 

Pim Lamme had uitstekende moge-

lijkheden. Na de pauze een iets beter 

voetballende ploeg maar aan de stand 

veranderde niets en bleef het bij een 

teleurstellend 1-1 gelijkspel.

Nederhorst-4 zwaar ingedeeld voor 

de beker kreeg BVV-2 op bezoek en 

boekte een fraaie 4-1 overwinning. 

Hierdoor nam de ploeg revanche voor 

de recente nederlagen in de competi-

tie.

Nederhorst 1 moet zondag a.s. naar 

Bussum om te spelen tegen de onge-

naakbare koploper Allen Weerbaar. 

Aanvang 14.00 uur.

Zie: www.vvnederhorst.org

Voetballen in Nederhorst

Voetbal Talenten Toernooi weer 
groot succes 

In Ankeveen werd het een zeer span-

nende bekerwedstrijd met in de eerste 

helft een iets beter voetballend Vrien-

denschaar. Na rust liep het bij ASV ‘65 

beter vanwege een tactische verande-

ring van trainer Dennis van Dijk, waar-

door de Ankeveners meer diepgang in 

hun spel kregen en steeds gevaarlijker 

uitkwamen. Al heel snel kwam der-

deklasser Vriendenschaar op een voor-

sprong en leek over de thuisclub heen te 

walsen. De Ankeveners herpakten zich 

keurig, maar konden voorin geen pot-

ten breken. Ze verdedigden met hart 

en ziel, zodat de rust met 0-1 aanbrak. 

Na rust was het Marouane Elamdoui 

die via een vernuftig technisch hoog-

standje de gretige Emmanuel Obeng 

in stelling bracht, die vervolgens een 

splijtende diagonale pass verzond op 

gelegenheidsspits Benjamin Tol die 

snoeihard de verdiende gelijkmaker 

binnenschoot. Daarna kansen over en 

weer, het werd een zeer leuk kijkspel 

voor de toeschouwers, met niet echt 

goed voetbal. Maar men zag wel twee 

ploegen die vochten voor wat ze waard 

waren en voor de overwinning. De uit-

blinkende goalie Gregory Hellings zag 

nog een vrije trap van Vriendenschaar 

op de paal belanden en had het for-

tuin aan zijn zijde. De penaltyreeks die 

volgde werd een over-

winning voor ASV ‘65. 

Benjamin Tol, Marou-

ane Elhamdoui, Farred 

Benzema en Jesse Molly 

verzilverden hun straf-

schop. Gregory Hel-

lings zag één strafschop 

op de paal belanden en 

stopte de 4e penalty. Er 

volgde een geweldige 

ontlading. Goed voor 

de moraal is deze over-

winning absoluut. Een leuke opsteker 

voorafgaande aan de Wijdemeerse kra-

ker van a.s. zondag thuis tegen 

‘s-Graveland. Farred Benzema werd 

‘Man of the Match’.

De bekercompetitie begint met een 

poulefase. Voor sommige teams 

werd pas de eerste wedstrijd ge-

speeld en voor andere betekende 

het alweer de laatste. In die pou-

les viel dus al de beslissing: door of 

niet door naar de knock-out fase. 

Komend weekend staan er weer 

competitiewedstrijden op het pro-

gramma. 

Bekercompetitie jeugd

Vijf teams wisten de volgende ronde te 

bereiken en opvallend was dat ze dat 

allemaal ongeslagen deden. De jon-

gensteams onder 11-1, 11-2, 15-1 en 

17-2 en de meisjesteams onder 15-1 

en 13-1 bereikten zonder verlies de 

volgende ronde. Voor JO19-2 en JO9-

3 eindigde de bekercompetitie, omdat 

ze net een doelpunt te weinig maakten 

(of juist een doelpunt te veel tegen). Zij 

werden op doelsaldo uitgeschakeld.

 

Bekercompetitie senioren

VR1 had begin september de eerste 

bekerwedstrijd verloren en heeft daar-

door weinig kans op het bereiken van 

de volgende ronde. Het benutte de uit-

wedstrijd tegen TOV daarom om de 

mindere prestaties in de competities 

van zich af te zetten. Dat lukte want 

een goede wedstrijd in Baarn tegen 

TOV werd met 1-2 gewonnen. De te-

genstand van Geinburgia 3 was ver te 

zoeken voor het 2e. Na het openings-

doelpunt van Joost Verdam ging het 

snel. De teller stopte op 10-0. Na de 8-3 

nederlaag tegen Wasmeer 3 kan het 3e 

(dat midweeks met 3-2 nog wel de in-

haalwedstrijd tegen Nederhorst 3 won) 

de volgende ronde niet meer halen. Het 

4e kan dat nog wel na de puntendeling 

met BFC 2 (1-1).

Voetballen in ’s-Graveland 

Competitie onderbroken door bekerwedstrijden

NIEUWS CLUB 4711

 

Uitslag + stand herfst-

competitie biljarten

Zaterdag 22 okt.: Mw. T. 

Bos (12 pt.), Dhr. M. v.d. 

Velden (10 pt.), Dhr. M. Zieleman (6 pt.), 

Dhr. J. van Wijnen (4 pt.), Dhr. W. Cle-

ments (2 pt.), Mw. D. Giavarra (2 pt.)

Stand aan kop: Dhr. J. van Greuningen 

3-23, Dhr. M. v.d. Velden 3-22, Dhr. W. 

Clements 3-16

Programma Club 4711

Donderdag 27 okt. 19.30 uur: onderlinge 

competitie BV Overmeer, zaterdag 29 

okt. 16.00 uur: maandtoernooi biljarten, 

maandag 31 okt. 20.00 uur: Club 4711 – 

De Lieberg (2e ronde zeskamp)

Nieuws Biljartvereniging Overmeer

Uitslag onderlinge competitie 20 okt.: J. 

Kloosterman – T. Otten 0-2, W. Lam – R. 

Korteling 2-0, M. v.d. Velden – H. Stalen-

hoef 0-3, M. Verlaan – W. Clements 0-2

Stand aan kop: J. Kloosterman 7-14, H. 

Stalenhoef 7-13, W. Lam 7-10

Programma BV Overmeer: 

donderdag 27 okt. 19.30 uur: onderlinge 

competitie, maandag 31 okt. 20.00 uur: 

De Tram – Overmeer (2e ronde zes-

kamp)

Fietscontrole

Met het ingaan van de wintertijd zal de 

jeugd in het donker naar en van de trai-

ning naar huis moeten fietsen. Reden voor 

de vereniging om de succesvolle samen-

werking van vorig jaar met fietsenmaker 

Willem de Jongh te herhalen. Maandag en 

dinsdag jl. heeft hij de fietsverlichting van 

de jeugd gecontroleerd en waar nodig di-

rect gerepareerd.
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De jeugdspelers van badmintonvereni-

ging De Treffers begonnen de herfstva-

kantie met een absoluut topweekend. 

Zaterdagochtend vertrokken zij richting 

het Topsportcentrum in Almere, waar al 

dagenlang door badmintontoppers uit 

o.a. Nederland, Denemarken, China, 

Indonesië en Japan werd gestreden in 

de Yonex Dutch Open. 

Het beloofde een dag te worden vol span-

nend badmintonplezier. Eerst werden de 

finalewedstrijden van de Junior Master 

Cup bekeken. Daarin streden de beste 

jeugdspelers van Nederland in verschil-

lende leeftijdsklassen om de grote cup, 

èn de titel ‘Beste van Nederland’. Daarna 

gingen De Treffers zelf aan de slag, tijdens 

een pittige clinic die onder leiding stond 

van badmintopper en international Robin 

Tabeling. Om vervolgens de halve finales 

van de Yonex Dutch Open te bekijken. 

Maar niet vanaf de tribune. De jeugd van 

De Treffers mocht de halvefinalisten be-

geleiden naar de wedstrijdbanen. Hand in 

hand met al die internationale topspelers, 

in de spotlights. Vlak langs de buitenste 

blauwe lijnen van het badmintonveld, kon-

den zij zo de wedstrijden volgen. En tussen 

de wedstrijden door werd er ook druk ge-

scoord: handtekeningen en selfies met het 

Olympisch damesdubbel Eefje Muskens 

en Selena Piek, of met het veelbelovende 

herendubbel Jacco Arends en Ruben Jille. 

Het werd een superleuke zaterdag vol bad-

minton, badminton en badminton.

3x eerste & 9x tweede

Het bleek ook een inspirerende zaterdag: 

de zondag erna speelden vijftien Treffers 

mee in het BV Huizen Jeugdtoernooi. En 

keerden ’s middags moe maar voldaan 

huiswaarts, met in de sporttassen de tro-

feeën voor maar liefst drie eerste en negen 

tweede plaatsen. Kortom, die herfstvakan-

tie kon toen al niet meer stuk!

Jongens en meisjes die ook eens willen er-

varen hoe het is om in een sporthal te bad-

mintonnen, op een echt badmintonveld, 

en bij een net zo gezellige als fanatieke 

badmintonclub, melden zich aan voor een 

paar vrijblijvende proeflessen. Door een e-

mail met naam en leeftijd te sturen naar: 

detreffersjeugd@gmail.com

Gewoon eens langskomen kan ook, op 

vrijdagmiddag van 17.00 - 18.00u in De 

Fuik te Kortenhoef.

Senioren kunnen op dinsdagavond vanaf 

20.00u in De Fuik vrijblijvend kennisma-

ken met badminton bij De Treffers. Of op 

donderdagavond in sporthal Kerkelanden 

in Hilversum, ook vanaf 20.00u.

Zie ook: ‘www.bvdetreffers.nl’ en op Face-

book-pagina ‘BadmintonClubDeTreffers’.

Topweekend voor De Treffers

De leden van de Bergse IJsclub zijn goed voorbereid op 

6 weken schaatsplezier. Ook sjoelwinnaar Theo Bouwer 

met de Gouden Schaats ziet het helemaal zitten.
Wijdemeren in Beeld
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Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelingetje? 

Humanitas biedt ‘vriendschap-

pelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@

humanitas.nl of 035-6286093.

Verenigingen kunnen hun acti-

viteiten vast laten zetten in de 

activiteitenagenda. Zendt uw 

activiteit met datum en plaats 

naar redactie@dunnebier.nl

In de vacaturebank van Versa 

Vrijwilligerscentrale zijn veel 

leuke vacatures te vinden. Info 

www.versavrijwilligerscentra-

le.nl

Alle dagen van 10.00-12.00 uur 

en van 14.00-16.00 uur jeu de 

boules bij de Oude School in 

Kortenhoef. Reserveren: 035-

6561010.

Elke dinsdag van 13.30-16.30 

uur: Koersballen in de Berg-

plaats in NdB. Info: Bep Tin-

neveld, 0294-253906.

Kort nieuws


