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Noordereind Blauw

Bewegen voor Ouderen 
Iedereen weet inmiddels hoe belangrijk 

het is in beweging te blijven, zeker ook als 

je 60-plusser bent. Maar hoe doe dat als 

je niet voelt voor een sportschool of geor-

ganiseerde activiteit en dat bewegen liever 

op eigen houtje wil doen? Kom naar een 

voorlichtingsbijeenkomst op maandag 14 

november van 2 tot 4 uur in de Bergplaats 

in Nederhorst den Berg, Kerkstraat 7.  

Daar zullen professionals (een fysiothera-

peute, een beweeg- en een sportcoach) u 

laten zien wat u zelf kunt doen voor uw 

gezondheid.  De bijeenkomst wordt geor-

ganiseerd door de plaatselijke ouderen-

bonden en is gratis toegankelijk voor alle 

ouderen in Wijdemeren.

Gemeentelijke enquête over toekomst Wijdemeren

88% vindt bestuurlijke toekomst belangrijk

WIJDEMEREN – Het college van 

Wijdemeren ziet één gemeente Gooi 

en Vecht als ‘stip op de horizon’ en 

wil de komende jaren hiervoor de 

benodigde tussenstappen zetten. 

Wat het college betreft, vindt in 

2017 overleg plaats met Hilversum 

en eventueel meerdere gemeenten 

over het aangaan van een ambte-

lijke fusie. Tot maart 2018 wordt niet 

ingezet op een bestuurlijke fusie met 

Hilversum. 

Door: Herman Stuijver

Uit de uitslag van de gemeenteraads-

verkiezingen na maart 2018 moet 

dan een beeld ontstaan welke kant 

Wijdemeren zal opgaan. Het moge 

duidelijk zijn dat de toekomst van 

Wijdemeren inhoud zal zijn van de 

strijd om de stemmen, een democra-

tisch proces waarbij de inwoners mee 

kunnen doen.  Nu onderschrijft het 

college de conclusies uit de bestuurs-

krachtmeting, zowel op gemeentelijk 

als regionaal niveau. Tegelijkertijd 

hebben B&W ook oog voor de lokale 

maatschappelijke opvattingen. Uit de 

enquête van Dorpsbelangen, de hand-

tekeningenactie van Wijdemeren2020 

en uit een recente gemeentelijke en-

quête blijkt dat veel Wijdemeerders 

zich zorgen maken over het behoud 

van de identiteit van de dorpen en 

kernen.  Daarnaast vinden de inwo-

ners een intensieve regionale samen-

werking belangrijk, maar er is geen 

draagvlak voor een aanzienlijke las-

tenverhoging. 

Vijf scenario’s

Burgemeester en wethouders schet-

sen vijf scenario’s. De eerste is: niets 

doen. Dat kan niet aangezien uit het 

rapport van Deloitte blijkt dat Wijde-

meren ‘onvoldoende bestuurskracht’ 

heeft. Ook kan de gemeente zijn am-

bities verlagen. Dat zou ten koste gaan 

van de voorzieningen voor de burgers. 

Bovendien is er al fors bezuinigd. De 

derde oplossingsrichting is veel geld 

investeren in de gemeentelijke orga-

nisatie. Dat zou al gauw een miljoen 

kosten. Aangezien Wijdemeren al 

hoog zit qua woonlasten (144% t.o.v. 

het landelijk niveau) zal een inves-

tering ten koste gaan van bepaalde 

voorzieningen. Een bestuurlijke fusie 

met een samenvoeging met één of 

meer gemeenten zou het duidelijkst 

zijn. Dat zou het gemeentebestuur het 

liefst op korte termijn willen realise-

ren. Maar de tegenstand is te groot om 

een draagvlak te cre-

eren. Dan is uitein-

delijk, volgens B&W, 

een ambtelijke fusie 

een goede tijdelijke 

oplossing. Dat levert 

efficiencywinst op en 

maakt de gemeente 

minder kwetsbaar. 

Ambtelijke fusie

De gesprekken met 

gemeente Hilversum 

en eventueel meerdere gemeenten 

over het aangaan van een (gedeelte-

lijke) ambtelijke fusie moeten leiden 

tot een Plan van Aanpak op uiterlijk 

1 april 2017 waarbij de uitvoering kan 

doorlopen in 2018. Bedoeling is dat 

een fusie van het ambtenarenappa-

raat op een zo vroeg mogelijk tijdstip 

gevolgd wordt door een bestuurlijke 

fusie. Dit is afhankelijk van de ontwik-

kelingen in de regio. Uiteindelijk leidt 

dit op termijn tot één gemeente Gooi 

en Vecht.

 

Bestuurskrachtonderzoek

Deloitte heeft in opdracht van Gede-

puteerde Staten van Noord-Holland 

onderzoek gedaan naar de bestuurs-

kracht van de gemeenten in de Gooi 

en Vechtstreek. Adviesbureau Deloitte ad-

viseerde in zijn rapport om de bestuurs-

kracht van Wijdemeren op korte termijn 

te versterken door een bestuurlijke of 

ambtelijke fusie óf door de organisatie te 

versterken in samenwerking met andere 

gemeenten. In 2023 moeten er, zo is in het 

rapport te lezen, maximaal drie gemeenten 

in de Gooi en Vechtstreek overblijven. De 

betreffende gemeenten laten de provincie 

in november weten hoe zij de bestuurlijke 

toekomst zien. Ook Wijdemeren zal dit 

doen. Op maandag 14 november is er een 

extra commissievergadering. Op donder-

dag 24 november neemt de gemeenteraad 

het uiteindelijke standpunt in. De komen-

de tijd zal het spannend worden, dan zul-

len alle politieke partijen reageren op dit 

voorstel van B&W. 

Eén gemeente Gooi en Vecht ‘stip op de horizon’

Voorlopig geen bestuurlijke 
fusie met Hilversum

Wethouder Reijn legt het standpunt 

van B&W uit

WIJDEMEREN- In opdracht van de 

gemeente hield onderzoeksbureau 

Research2Evolve een enquête over 

de toekomst van Wijdemeren. In 

oktober gingen er 3000 brieven de 

deur waar 711 bewoners vanaf 18 

jaar op reageerden. Dat is 24%. Niet 

alleen vindt de overgrote meerder-

heid de toekomst van Wijdemeren 

heel belangrijk (38%) of belangrijk 

(50%), ook vinden de inwoners dat 

de eigen identiteit van hun dorp be-

houden moet blijven. 

Dat is een voorname conclusie van 

het onderzoek. Bij de top-3 over de 

toekomst horen ook de zeggenschap 

over buurt, dorp of wijk en een goede 

klantvriendelijke en tijdige dienstver-

lening. Als Wijdemeren niet zelfstan-

dig verder kan, gaat de voorkeur van 

de helft van de bevolking uit naar in-

tensieve samenwerking. Met behoud 

van eigen gemeentebestuur en amb-

tenaren. Een kwart kiest voor één or-

ganisatie van ambtenaren van een of 

meer gemeenten, maar met eigen be-

stuur (ambtelijke fusie). Slechts 16% 

wil dat Wijdemeren volledig gaat fu-

seren met een andere gemeente. 

Cijfers

In het rapport worden ook verschil-

lende waarderingen gegeven. Wijde-

meren krijgt een 5,7 als het gaat om 

het betrekken van burgers en organi-

saties bij het beleid. Waarbij de aante-

kening dat het aantal ‘niet-weters’ het 

gemiddelde naar beneden haalt. Voor 

de dienstverlening scoort de gemeen-

te een zesje. Drie op de tien inwoners 

heeft weinig vertrouwen in de wijze 

waarop de gemeente wordt bestuurd, 

maar de meerderheid heeft hier geen 

uitgesproken mening over. Uit de laat-

ste vraag blijkt dat 53% er geen extra 

geld voor over heeft om de zelfstan-

digheid langer te behouden. Dus geen 

ozb-verhoging als uiterste consequen-

tie van doorgaan op deze wijze. 
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Vr. 11 nov.: 17.30 uur:
 W. Balk,
 Zo. 13 nov.: 09.30 uur:
 L. Wenneker.
◗ St. Martinus     
 Wo. 9 nov.: 19.00 uur: 
 W. Balk,
 Vr. 11 nov.: 17.00 uur:
 W. Balk,
 Zo. 13 nov.: 09.30 uur:
 J. Dresmé en W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 
 Do. 10 nov.: 09.30 uur: 
 W. Balk,
 Vr. 11 nov.: 17.30 uur:
 Liturgiegroep,
 Za. 12 nov.: 19.00 uur:
 W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 13 nov.: 10.00 uur:  
 Ds. Van Gilst.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 13 nov.: 10.00 uur: 
 Drs. T. Novak.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 13 nov.: 10.00 uur:  
 Ds. A.B. van Campen.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Wo. 9 nov.: 19.30 uur: 
 Ds.A. Christ,
 Zo. 13 nov.: 09.30 uur: 
 Ds. W.H.R. ten Voorde.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 13 nov.: 11.00 uur: 
 Sytze de Vries. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 13 nov.: 10.00 uur: 
 L. Sterkenburg. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 13 nov.: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. Hempenius,
 16.00 uur: J.W. Veltkamp. 

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 09 nov. 13.00 u. Zonnebloem excursie ‘Bollenmanden’ Vertr: Veenstaete, Kortenhoef
vr. 11 nov. 20.15 u. Toneel ‘U bent mijn moeder’ NH-Ton. Dillewijn, Ankeveen
vr. 11 nov. 21.00 u. Prinsenbal Schuimlikkers Wapen van Ankeveen
12/ 13 nov. 11.00 u. Expositie Klassieke Schilderijen Oude School, Kortenhoef
zo. 13 nov. 14.00 u. Foto’s lagere scholen Ankeveen Stichtse Kade 1A, Ankeveen
zo. 13 nov. 14.30 u. Benefi etconcert All Directions! Dillewijn, Ankeveen
zo. 13 nov. 15.00 u. Opening expo schilder Leo Hartzuiker Soc. Cult. Centrum, NdB.
ma. 14 nov. 14.00 u. Bewegen voor Ouderen, uitleg Bergplaats, NdB.
ma. 14 nov. 20.00 u. Extra comm. Bestuurlijke Toekomst Rading 1, Loosdrecht
wo. 16 nov. 15.00 u. Boswachter spreekuur NM, Noordereind 54D, Gr. 
wo. 16 nov. 20.15 u. Film ‘Publieke Werken’ Dillewijn. Ankeveen
vr. 18 nov. 20.15 u. Concert SaxYOn Jagthuis,Middenwg88, NdB.
za. 19 nov. 12.00 u. Intocht Sint Kortenhoef / ’s-Graveland Smidsbrug, Kortenhoef
za. 19 nov. 13.45 u. Intocht Sint Ankeveen Martinuskerk, Ankeveen
za. 19 nov. 16.00 u. Intocht Sint Nederhorst den Berg Loswal, Overmeersewg, NdB.
za. 19 nov. 20.15 u. Concert Radio Filharmonisch Octet Willibrordkerk, NdB. 
zo. 20 nov. 10.15 u. Unicef Bridgedrive De Drie Dorpen, Ankeveen
zo. 20 nov. 15.00 u. Expo ‘Aziatisch Happy Hour’  McSorley, Zuidereind 124
zo. 20 nov. 15.30 u. Concert Peter de Cocq en vrienden Jagthuis;Middenwg88; NdB.
23-26 nov. 20.00 u. Toneel DSO ‘Liefde half om half ’ De Dobber, Kortenhoef
22 -24 nov. 11.00 u. Kledingbank Kortenhoef gesloten De Dobber, 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

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
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

Vorige week waren de lokale politici 

lovend over het Burgerinitiatief van 

Bas Kers om in de gemeente AED’s te 

installeren. Bas kwam in maart van 

dit jaar met zijn plan. Nu zal de ge-

meente 10 nieuwe AED ’s plaatsen in 

alle kernen, behalve Nederhorst den 

Berg. In totaal worden het er 13, om-

dat er al drie aanwezig waren.

Een AED (Automatische Externe Defi-

brillator) is een draagbaar apparaat dat 

het hartritme weer kan herstellen bij 

een hartstilstand. Dit gebeurt door het 

geven van een elektrische schok. Wil 

een reanimatie kans van slagen heb-

ben, is het essentieel dat hier binnen zes 

minuten mee gestart wordt. Iedere mi-

nuut die na de hartstilstand verstrijkt 

neemt de overlevingskans van het 

slachtoffer met 10% af. Dit betekent dat 

als er binnen zes minuten wordt gestart 

met reanimeren, de kans op overleven 

fors toeneemt. De regionale brandweer 

kan die zes minuten niet realiseren. 

Wel in Nederhorst den Berg en Anke-

veen. Daar rukt de brandweerpost uit 

met de First Responder uit voor reani-

maties. In Loosdrecht komen er 6; in 

Oud Loosdrecht 1, in Kortenhoef 3, in 

’s-Graveland, Ankeveen en Breukele-

veen 1.  De aanschafkosten bedragen 

€ 21.957,64 en het jaarlijks onderhoud 

ruim 3000 euro. Op een enkele vraag 

na waren alle partijen tevreden over 

het plan. Hoewel er nog wat witte vlek-

ken zijn, sprak de burgemeester ook 

zijn waardering uit over dit burgerini-

tiatief. 

Initiatiefnemer Bas Kers 

(foto: Douwe van Essen // WWK)

10 nieuwe AED’s in Wijdemeren

Uitverkocht benefietconcert in Dillewijn voor MS Research

Dianne Heijstee en All Directions! 
hebben een band

ziek met zowel wereldlijke als geestelijke 

stukken op de blokfluit. Het belooft een 

afwisselend concert te worden waarvoor 

alle kaarten zijn uitverkocht. Organisator 

Trees Koot is blij met de medewerking 

van veel sponsors, waardoor er heel wei-

nig kosten zijn. Ze verwijst onder andere 

naar Mariska en Gé Leurs die de Dillewijn 

afhuren. 

’s Ochtends zingt het koor nog in de spe-

ciale Martinusviering, de heilige die zijn 

kleed ter beschikking stelde aan een arme. 

Misschien kun je de vergelijking doortrek-

ken naar de middag waar velen bereid zijn 

zich in te zetten voor het MS Research- 

fonds. 

Wie meer wil weten van Dianne, kan dat 

lezen op: www. dianneheijstee.com. Of 

kijk eens op: www.msresearch.nl 

ANKEVEEN- A.s. zondag geeft het 

koor All Directions! in samenwerking 

met blokfluitist Dianne Heijstee om 

14.30 uur een gevarieerd concert in 

De Dillewijn waarvan de opbrengst 

gaat naar Stichting MS Research. 

Daarnaast zal dirigent Bruce Skinner 

op bugel en trompet twee meester-

werkjes vertolken, terwijl Ludmila de 

Klerk op de piano het concert onder-

steunt. All Directions! wil heel graag 

meewerken aan dit benefietfeest, 

omdat er tussen het koor en Dianne 

een onverbrekelijke band bestaat. 

Dianne was vanaf haar 13e zeven 

jaar lang de trouwe pianiste. 

“Voor mij is blokfluiten zoiets als 

ademhalen” opent de 24-jarige Dianne 

Heijstee “Ondanks het feit dat ik dage-

lijks worstel met MS kan ik muzikaal 

goed functioneren. Sterker nog, het 

geeft mij als het ware een kick waar-

door ik weer uren vooruit kan.” In mei 

van dit jaar studeerde de geboren en 

getogen Kortenhoefse af aan het Con-

servatorium van Amsterdam met de 

kwalificatie ‘zeer goed’. Nu is ze bezig 

met een studie Muziekwetenschappen 

die ze in haar eigen tempo redelijk kan 

volgen. Want een leven met multiple 

scelerose is een hard leven, waar je dag 

in dag uit mee wordt geconfronteerd. 

Bij Dianne werd de diagnose in okto-

ber 2013 vastgesteld. Gelukkig is het 

letsel aan haar linkeroog zo goed als 

hersteld, maar lopen blijft lastig. Ter-

wijl concentratieverlies en een chroni-

sche vermoeidheid je telkens met de 

neus op de feiten drukken. Toch weet 

Dianne zich te redden met een hulp in 

de huishouding en een rollator voor 

de grotere afstanden. Daarnaast is ze 

altijd bezig met revalideren, met een 

variatie aan behandelwijzen als elec-

tro-acupunctuur, shiatsu en diverse 

andere therapieën. 

Dianne maakt deel uit van het en-

semble The Royal Wind Music, een 

gezelschap professionele blokfluitbla-

zers dat al vele malen in binnen- en 

buitenland heeft opgetreden met een 

Renaissance- en barokrepertoire. Ze 

speelt meestal de een na grootse hou-

ten fluit, de f-bas, staand. Binnenkort 

moet ze overstappen op voorname-

lijk de tenorfluit, want staan blijkt erg 

moeilijk. Na een concert is ze afgepei-

gerd. 

“Toch zie ik altijd uit naar die concer-

ten, want spelen voor een zaal vind ik 

geweldig. Even alles vergeten en lek-

ker spelen. Dat geeft mij een boost 

voor een volgend optreden. Het liefst 

in een intieme zaal waar je goede in-

teractie hebt met het publiek.”

Concert

Het koor All Directions! onder lei-

ding van Bruce Skinner beschikt over 

een forse lijst van populaire songs. De 

ongeveer 40 mannen en vrouwen zin-

gen Nederlandstalige popliedjes als 

´Avond´ en ´Stil in Mij´ maar ook in-

ternationale hits als ´Bohemian Rhap-

sody´ en Michael Buble´s ´Haven´t 

Met You Yet´. Solist Bruce Skinner zal 

een mooie Vocalise van Rachmanin-

off en het swingende ´You Raise Me 

Up´ ten gehore brengen. Met haar col-

lega speelt Dianne Heijstee oude mu-

MS Collecteweek 
Van 21 t/m 26 november organiseert het 

Nationaal MS Fonds de landelijke huis-

aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer 

duizenden collectanten met een collec-

tebus langs de deur om geld in te zame-

len voor mensen met Multiple Sclerose 

(MS). Collectant gemist? Ga naar www.

mscollecte.nl en doneer online. Het is 

ook mogelijk om een donatie over te ma-

ken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 

5057) of sms STOPMS naar 4333 en do-

neer eenmalig €2. Aanmelden als collec-

tant? www.mscollecte.nl 

Alle kinderen uit Ankeveen en om-

streken zijn zaterdag 19 november 

vanaf 13.45 uur welkom bij de kerk 

tegenover de ijsbaan. Daar gaan we 

zingend Sinterklaas binnenhalen. 

Natuurlijk komt hij met al zijn Pieten 

aan met de boot. Alle kinderen van 3 

t/m 8 jaar uit Ankeveen mogen daarna 

weer met Sinterklaas en zijn Pieten 

mee naar het Wapen van Ankeveen om 

een onvergetelijke middag te hebben. 

De kinderen mogen als ze willen even 

bij Sinterklaas komen om een liedje te 

zingen, een verhaaltje te vertellen of ge-

woon een handje te geven. Daarna gaan 

we wat leuks doen en heeft Sinterklaas 

vast een leuk cadeautje meegenomen 

voor alle lieve kinderen. Om 16.00 uur 

kunnen de kinderen weer opgehaald 

worden, dan gaat Sinterklaas weer weg. 

Opgeven kan bij : peggy_torsing@hot-

mail.com .

Sint & Piet op bezoek ? 

Natuurlijk gaat onze eigen Sint ook 

weer langs de deuren op pakjesavond. 

Hij komt 15 minuten binnen met zijn 

Pieten voor 30,-Euro. Als u uw pakjes-

avond een speciaal tintje wilt geven is 

dit een mooie kans. Voor de kinderen 

een pakjesavond om nooit te vergeten. 

De opbrengsten komen ten goede aan 

het Sinterklaascomité van Ankeveen. 

Sinterklaas doet zijn ronde op zondag 

4 december en maandag 5 december. 

Reserveer hem bij : peggy_torsing@

hotmail.com .

Sinterklaasfeest in Ankeveen
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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

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

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 

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

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

 

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

Trompe l’oeil- en landschap 
schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

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

Lion Hoveniersbedr. BV Tuin-

aanleg, -onderhoud, bestratin-

gen, grondverzet, gazonreno-

vatie, verhuur van minigravers, 

shovel en hoogwerker 12 m. 

Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl

VERKOOP, ONDERHOUD EN

WINTERBEURT GRASMAAIERS

www.doornenbal-derooij.nl

tel. 0294-231290

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

Naaimachinewinkel Ladoque
Herenstraat 75 Hilversum

Onderhoud & Reparatie van

alle merken naaimachines

Ook nieuwe naaimachines

en fournituren te koop

035 7370728

Wie heeft er nog foto’s 
van de Overmeerseweg 

nr. 84 of in die buurt 
van. d.makkes@hetnet.nl

0640413727

NIEUW Zonnestudio Luxura Sun 

PROEFZONNEN va € 8,25 20 min.

Open:  Ma.: 10.00 tot 21.30

Di. t/m Vrij.: 9.00 tot 21.30 

Za.: 10.00 tot 20.30 

Zo.: 14.00 tot 20.30  

Zuidereinde 254 `s-Graveland 

035 6550705  VRIJ PARKEREN

Heb je iemand nodig die 
je op zeer nuchtere maar 

spirituele wijze eens 
even helpt. Doe een 

sessie Earthcoaching. 

Bel 06 130 57 447!

KEUKENHULP GEZOCHT M/V 

ook avonduren & weekenden

18+,leergierig, houdt van

aanpakken,stressbestendig

info@spieghelhuys.nl

0294-253807

Stevige werkkleding !!
SNICKERS WORKWEAR
www.doornenbal-derooij.nl

tel. 0294-231290

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

Massør massage
Ontspanning bij u thuis.

Www.massor.nl

HET SANCAN DUO professioneel

duo dwarsfluit en piano

voor koffieconcerten. 

Muzikale omlijsting naar 

wens bij feest en partij

Tel. 0646294263

HOUTMAN SCHAATSEN 
Nieuw en gebr. veel keus.

oa Viking Zandstra Nijdam

Accessoires, slijpen.

Emmaweg 63 Kortenhoef

Info? 06-29479395

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Te koop.elektr.fiets accu
2jaar oud. 200 € .254521

t.k. eettafel +4stoelen 
gl plaat en zw onderstel

z.g.300.00 tel0652234351

Aangeboden: huishoudelijke
Hulp. 06-49150270.

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

Sleutels
en 
sloten
service

Dhr. P.M. Spee is 
permanent verhuisd van 
de Overmeerseweg 57
te Nederhorst naar:
Zorggroep de Beer
Thorbeckelaan 74 A18 
1412 BS  Naarden
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De Historische Kring ‘In de Gloriosa’ 

organiseerde op 29 en 30 oktober 

jl. een verrassende tentoonstelling 

van oude ambachten, aangevuld 

met een expositie van de daarbij ge-

bruikte handgereedschappen. Deze 

was georganiseerd in partycentrum 

‘De Drie Dorpen’. 

Door: Joop Glijn

In aanwezigheid van burgemeester 

Martijn Smit werd de tentoonstelling 

geopend door de nieuwe voorzitter van 

de Historische Kring, Jaap Wertheim. 

Hij woont al jarenlang in Kortenhoef 

en draaide al enige tijd binnen de ver-

eniging mee. Na deze kennismaking 

was hij bereid om het voorzitterschap 

op zich te nemen. De opening van de 

tentoonstelling was zijn eerste officiële 

handeling. In zijn toespraak benadruk-

te hij het grote belang dat ons cultu-

reel erfgoed voor komende generaties, 

bewaard moet blijven. Daarin speelt 

de Historische Kring ‘In de Gloriosa’ 

een belangrijke rol. De grote verschei-

denheid aan verzamelde handgereed-

schappen, riep bij de bezoekers aan 

deze tentoonstelling, bewondering op. 

Een fraai boekwerkje

Na zijn toespraak overhandigde Jaap 

Wertheim aan burgemeester Martijn 

Smit het eerste exemplaar van een 

nieuw themanummer, geschreven door 

dorpsgenoot J.A.Hendriks. Het kreeg 

de toepasselijke titel ‘Het geheim van 

de Smid’’. Daarin staat niet uitsluitend 

een opsomming van de smederijen die 

onze dorpen Kortenhoef, Ankeveen 

en ’s-Graveland’ sinds ongeveer 1800 

waren gevestigd. Deze opsomming is 

namelijk aangevuld met bijzondere en 

interessante informatie over de belang-

rijke functie die de smederijen in die 

tijd vervulden en werd aangevuld met 

een aantal bijzondere foto’s. Na deze 

overhandiging sprak burgemeester 

Martijn Smit een kort dankwoord en 

sprak zijn bewondering uit over wat er 

bij deze tentoonstelling door de Kring 

was bijeengebracht. Het themaboekje 

‘Het geheim van de smid’, kan bij de 

Historische Kring voor een bedrag van 

slechts 7,50 euro worden aangeschaft. 

Aanbevolen. 

De tentoonstelling

Onder de titel: Oude Ambachten Her-

leven viel er dus een uitgebreide ver-

zameling van oude handgereedschap-

pen te bezichtigen, die vroeger door 

‘s-GRAVELAND- ‘Painstaking’ 

vond Eric Hania, beheerder van 

Trompenburg, het schaalmodel 

1:24 van dit buitenhuis aan het 

Zuidereind. Inderdaad, zeer minuti-

eus heeft Ineke Westdorp- Oostveen 

ongeveer 2,5 jaar gewerkt aan een 

prachtige maquette waar je aan één 

zijde ook naar binnen kunt kijken. 

Vorige week vrijdag was de onthul-

ling door Cornelis Tromp en zijn 

eega Margaretha van Raephorst. 

Brombeer Tromp ontdooide direct 

toen het doek van het schaalmodel 

was gevallen. Zijn mond viel open van 

verbazing toen hij het resultaat van 

jarenlang onderzoek en noeste arbeid 

aanschouwde. Temeer daar Ineke West-

dorp het model heeft nagebouwd zoals 

het in 1648 erbij stond. Het heette toen 

Syllisburg, naar een titel van luitenant-

admiraalgeneraal Tromp, heer van Syl-

lisburg, als geschenk van de Deense 

koning na een gewonnen zeeslag. 

Al 36 jaar geleden toen Ineke van Am-

sterdam naar het landelijke Nederhorst 

den Berg verhuisde, was zij geïntrigeerd 

door het landgoed. Ze kon het echter 

nooit bezoeken. Vanaf 2014 is ze aan de 

slag gegaan. Eerst veel onderzoek, met 

foto’s en documenten uit de archieven. 

Ze heeft daarbij goede adviezen gehad 

van twee historici, maar ook Eric Ha-

nia heeft haar tientallen keren terzijde 

gestaan als Jneke nog eens een foto 

wilde nemen van een detail. Want elke 

kleinigheid is bijna perfect uitgevoerd. 

Zelfs de plafondschilderijen in de 

Koepelzaal kloppen op schaal. Na een 

voorontwerp met karton ontwikkelde 

de Bergse stap voor stap dit schitte-

rende huis van 1.80 m. lengte. Gaande-

weg kwam ze op het idee om bepaalde 

vertrekken open te maken zodat ook 

het interieur zichtbaar wordt. Dat bete-

kende dat ze zich ook 

diende te houden aan 

de juiste meubels e.d. 

Alles in 17e eeuwse 

stijl. 

“Toen ik eenmaal be-

gonnen was, kon niets 

mij meer afremmen” 

vertelt Ineke “Ik was 

vastbesloten om het 

te voltooien. Een dip 

heb ik ook niet gehad, 

weleens een bepaald 

onderdeel opnieuw 

begonnen. Maar met 

geduld en volharding is het me gelukt, 

gewoon gezellig in de huiskamer.” Ove-

rigens is het de bedoeling dat het kleine 

Trompenburg in het grote pand blijft 

staan, zodat bezoekers een indruk krij-

gen van de inrichting toentertijd. In het 

rampjaar 1672 vernietigden de Fran-

sen Syllisburg, maar enige jaren daarna 

Ineke Westdorp maakte maquette Trompenburg

verrees Trompenburg. Dat nu al bijna 350 

jaar fier overeind staat. 

Ineke Westdorp verzamelt nog veel meer 

materialen over Tromp. Zo weet ze dat er 

een medaille bestaat van een Tromp-wan-

delvereniging, gedateerd 8 juli 1935. Mis-

schien weet u iets….

Evenementen DOOR: HERMAN STUIJVER

Tentoonstelling ‘Oude Ambachten Herleven’ succesvol 
ambachtslieden werd gebruikt. Die fraaie 

verzameling werd aangevuld met een expo-

sitie van fotomateriaal waarop voormalige 

handwerklieden uit onze drie dorpen via 

een portretfoto, of een foto op hun werk-

plek, de werkplaats of  praktijkruimte ston-

den afgebeeld. Dus van polderwerkers tot 

huisartsen en wijkverpleegsters. Daarnaast 

lag er ook een grote variatie aan boeken 

en themanummers ter inzage, die door 

liefhebbers konden worden aangekocht. 

Vooral voor de vele senioren onder de be-

zoekers, was deze tentoonstelling een feest 

van herkenning. De belangstelling hiervoor 

overtrof alle verwachtingen, waarbij het 

fraaie herfstweer wellicht een rol heeft ge-

speeld. Al met al kan het bestuur en de me-

dewerkers van de Historische Kring ‘In de 

Gloriosa’ terugzien op een zeer geslaagde 

tentoonstelling.

NEDERHORST DEN BERG- Tot het 

eind van het jaar kunt u in het ver-

nieuwde Spieghelhuys genieten 

van schilderijen van Marieke van 

Dijk uit Nigtevecht. Vanaf nu niet 

meer verstopt in een achterafzaal-

tje, maar fris en vrij in de sfeervolle 

brasserie zijn de wanden versierd 

met kleurrijke dierenschilderijen en 

portretten.

“Ik ben autodidact vanaf ongeveer 

2012” vertelt Marieke van Dijk die 

slechts een paar lessen heeft gevolgd 

van de alom bekende Lily Ruizend-

aal. “Vroeger werkte ik met acrylverf, 

maar met die techniek is er een breuk. 

Ik gebruik nu voornamelijk Stabilo-

tone potloden, zeg maar een mix van 

wasco en een aquarelpotlood.” Wie de 

schilderijen goed bestudeert, ziet dat 

de kunstenares met zeer veel geduld 

meerdere lagen over elkaar heen heeft 

ingekleurd. “Ja, ik ben er lang mee be-

zig. Dat kan wel een maand duren. Het 

zijn soms wel 15 tot 20 lagen over elkaar 

heen, dat hangt af van de intensiteit van 

de kleuren. Ik teken eerst de lijnen met 

potlood en dan vul ik de vlakken in. 

Die kaders geven mij zekerheid” ver-

volgt Marieke. Met die laagjestechniek 

slaagt ze erin om de uitdrukking van de 

personen meer diepte te geven. 

Schilderde de Nigtevechtse vroeger 

voornamelijk dieren, de laatste tijd 

verlegt ze het accent naar portretten. 

Je ziet een romantisch schilderijtje van 

een Afghaans meisje in blauwe tin-

ten en een realistischer beeld van een 

mistroostig jongetje uit datzelfde land, 

getiteld ‘Children of War’. Een hard-

blauw getatoeëerde man naast de bar 

valt direct op. Verder fraaie details van 

paardenhoofden, een tijger, een adelaar, 

een hond, een karakteristieke schapen-

kop en wat tere roze lammetjes. “Ik volg 

heel sterk mijn gevoel. Als ik aan het 

werken ben, dan zit ik als het ware in 

het schilderij. Ik kan met dit materiaal 

lezen en schrijven, echt een geweldige 

ervaring.”

Expositie in vernieuwd Spieghelhuys

De prijzen van de tentoongestelde schilde-

rijen zijn laagdrempelig. Tussen 150 en 250 

euro, afhankelijk van de lijst en de grootte. 

Wilt u meer weten, dan kun u meer lezen 

op: www.dierenschilderijenmariekevan-

dijk.nl
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Speculaaspopje

€1,75

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

 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

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

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

aannemersbedrijf

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

Het besef dat bijen belang-

rijk zijn en hulp nodig heb-

ben, is ook in Wijdemeren 

aangekomen. Afgelopen 

jaar is er door de gemeente 

12 kilometer berm omge-

toverd tot een bloemrijk 

geheel, bewoners hebben 

stukjes openbaar groen ge-

adopteerd om in te zaaien 

en de schoolkinderen zijn 

druk aan de slag gegaan met 

zaadjes in de tuin. 

Door: Marjolijn Bezemer

Dit heeft overigens ook een 

goed effect op alle andere die-

ren die hier mede van profite-

ren. Het enige waar het nog aan 

ontbreekt is uitgebreide infor-

matie. Daarom hield Natuur-

lijk Wijdemeren op donderdag 

20 oktober in samenwerking 

met gemeente Wijdemeren een 

participatieavond omtrent de 

bijen en het bijenlint. Sprekers 

waren Wankja Ferguson en 

wethouder Theo Reijn. Wankja 

heeft verteld over bijen, de ver-

schillende omgevingen die zij 

nodig hebben, bijenhotels en 

pesticiden maar had nog veel 

langer door kunnen gaan.

Theo Reijn heeft informatie 

gegeven over ‘De Appelboom’. 

Op www.deappelboom heeft 

de gemeente de participanten 

verzameld die op allerlei terrei-

nen met mooie projecten bezig 

zijn. Zo kunnen initiatiefne-

mers elkaar vinden en anderen 

zichzelf laten inspireren. Aan 

het einde van de avond was er 

de mogelijkheid om te netwer-

ken en stukjes openbaar groen 

te bekijken die openstaan voor 

participatie. Al met al is het een 

zeer informatieve, gezellige en 

productieve avond geweest.

De aanwezigen zeiden dat zij 

graag nog meer willen horen. 

Daarom is er in februari een 

middag op Landgoed de Ra-

ding waar Natuurlijk Wijdeme-

ren nog veel dieper op de on-

derwerpen in kan gaan. Denk 

hierbij aan plaatselijke flora en 

fauna, maaibeleid en nog veel 

meer.

Zie ook: www.natuurlijkwijde-

meren of de facebookpagina 

van Natuurlijk Wijdemeren.

Zinvol participeren met Bijenlint 

Hervormde gemeente ’s-Graveland; Noor-

dereinde 14; www.hervormdegemeentes-

graveland.nl

Stalpaertstichting: www.danielstalpaert.nl; 

Kerkdienst: elke zondag om 10 uur. 

Dominee: Geert van Meijeren; dominee@

hervormdegemeentesgraveland.nl, 035-

6560598

De herfst is prachtig. Kijk naar de bomen, de 

veelheid aan kleuren. Zo is ook onze samen-

leving, een veelheid aan kleuren, meningen, 

opinies. Dat is prachtig, maar ook lastig. Het 

is met die veelheid dat wij als samenleving 

moeten leren samenleven. Dat levert mooie 

dingen op maar ook frictie. Groepen die te-

genover elkaar staan, elkaar uitlachen, verket-

teren en zelfs agressief benaderen. Je ziet het 

in Amerika bij de verkiezingen, in Engeland 

bij Brexit, in ons land wellicht wel bij zwarte 

piet. De gemoederen lopen hoog op, en een 

gevoel van diepe onrust maakt zich meester 

als de andere groep ‘wint’. Wij allemaal heb-

ben zaken die ons na aan het hart liggen en 

die we verdedigen. Soms zou je wensen dat die 

andere partij zijn mond hield. Soms lijkt het 

fijn als we alleen gelijkgezinden om ons heen 

hebben, alleen wij op een onbewoond eiland.

Maar dat is niet waar. De bijbel vertelt daar-

over. In het begin schept God een prachtige 

tuin als een onbewoond eiland om in te leven, 

met één mens: Adam. Dat lijkt leuk, ‘king of 

the world’ en alles voor jezelf. Maar deze mens 

komt erachter dat het maar niks is in zijn een-

tje. Niemand die hem tegenspreekt of aanvult, 

die corrigeert of verrast, niemand om mee te 

delen. Het leven wordt kleurloos, je ziet alles 

door dezelfde bril, nooit iemand die je eens 

radicaal wat anders voorhoudt. De mens heeft 

een ander nodig. Die, zo zegt de bijbel, een te-

genover is, echt anders. Daarom schept God 

nog een mens: Eva. Zo zullen zij samenleven, 

elkaar irriteren, maar dan ook weer in goed-

heid dingen voor elkaar opofferen, want dat 

hoor bij samenleven. Hoe verschillend zij zijn, 

toch zijn zij één. (n.a.v. Genesis 2) 

PKN 
Nieuws november

In het kader van de week van de Mediawijsheid 

worden er in de bibliotheekvestiging 

Loosdrecht een presentatie gegeven over 

Cloud computing.

Steeds meer mensen gebruiken een tablet, smart-

phone en/of computer. Het idee dat vroeg of laat 

bij iedere gebruiker opkomt is: wat zou het toch 

handig zijn om op al mijn apparaten altijd al 

mijn foto’s en tekstdocumenten up to date bij de 

hand te hebben. Zou dat kunnen? Het antwoord 

daarop is: dat kan. De cloud biedt die mogelijk-

heid. Maar hoe werkt dat dan? Kom naar de Bi-

bliotheek Gooi en meer; Tjalk in Loosdrecht op 

woensdag 16 november tussen 10.00 – 12.00 uur. 

Cloud computing in de Bieb 
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Na het fabuleuze concert van vo-

rig seizoen is Concerten op de Berg 

trots dat het gelukt is om het Radio 

Filharmonisch Octet terug te laten 

komen, al heet dat vanaf nu ROctet. 

Op 19 november om 20.15 uur tre-

den deze vooraanstaande strijkers 

uit het Radio Filharmonisch Orkest 

weer op in de Willibrordkerk te 

Nederhorst den Berg. Wederom is er 

gekozen voor fantastische muziek, 

die vraagt om strijkers die goed op 

elkaar ingespeeld zijn.

Er wordt begonnen met de Serenade 

(Opus 12) van Zoltán Kodály, die 

gespeeld wordt door de ongewone 

combinatie van twee violen en een 

altviool. Daarna volgt het Strijkoctet 

in Bes Groot van Bruch (Op. Posth.), 

waarmee de musici een warm pleidooi 

houden voor de romantische onge-

compliceerdheid en de kracht van de 

lyriek van de componist, die genoe-

gen moest nemen met een leven in de 

schaduw van zijn vriend Brahms. Er 

wordt afgesloten met het Eerste Sextet 

in Bes Groot van Brahms (Opus 18). 

De uitvoering van dit sextet vraagt om 

een hechte groep musici die elkaar ten 

volle aanvoelt. Dit gaat zeker op voor 

het ROctet, zoals hun vertolkingen van 

de octetten van Sjostakovitsj en Men-

delssohn vorig seizoen nog bewezen. 

Brahms’ partituur is bij 

hen in de juiste handen 

om volledig open te bloei-

en en te schitteren. Al met 

al een programma dat u 

echt niet mag missen!

Kaarten

U kunt kaarten kopen bij 

Brinkers Mode en Lin-

gerie, Dammerweg 1. De 

kaarten kosten € 17,50 per 

stuk, inclusief 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.concertenopdeberg.

nl/ ). Als u via de website kaarten bestelt, 

liggen deze 30 minuten voor aanvang van 

het concert op naam klaar bij de ingang van 

de kerk.

Concerten op de Berg 

Radio Filharmonisch Octet komt terug

Van 23 t/m 26 november is ‘Liefde 

half om half’ te zien in De Dobber, 

aanvang 20.00 uur. 

Alan Ayckbourn (Hampstead, Londen, 

12 april 1939) is een Brits auteur. Hij 

schrijft jaarlijks een nieuwe komedie, 

die eerst bij zijn eigen gezelschap in 

Scarborough in première gaat in het 

Stephen Joseph Theatre en het vol-

gende seizoen op het Londense West 

End te zien is, om vervolgens de hele 

wereld over te reizen bij zowel beroeps- 

als amateurgezelschappen. Stukken als 

‘Slippers’, ‘Wat een gekke man... en z’n 

vrouw dan?’, ‘Prettige Feestdagen’ en 

‘Bedkwartet’ waren wereldwijd grote 

hits. Zijn stukken zijn geestig, intelli-

gent, vermakelijk, soms confronterend, 

maar altijd herkenbaar. Ayckbourn is 

de perfecte mix van een fijne toneel-

avond met veel humor, terwijl het toch 

ergens over gaat.

In de toneelklassieker ‘How the other 

half loves’, vertaald naar ‘Liefde half om 

half ’, draait het allemaal om overspel. 

Er zijn drie totaal verschillende stel-

len waarvan twee stellen hetzelfde stel 

gebruiken als alibi voor het vreemd-

gaan. De intrige is sterk geschreven. 

De vondst van dit stuk is dat alles zich 

in één ruimte afspeelt. De kamers van 

Frank en Fiona en die van Bob en Te-

resa zijn door elkaar heen gebouwd 

en we zien tege-

lijkertijd wat er in 

de twee huizen ge-

beurt. De twee fa-

milies zien elkaar 

natuurlijk niet, ook 

al passeren ze elkaar 

af en toe rakelings. 

De dialoog en mise-

en-scène vereisen 

een uiterste concen-

tratie van de spelers 

omdat je als acteur 

goed moet weten in 

welke kamer je je bevindt met als grote 

moeilijkheid dat de scènes door elkaar 

heen lopen.

Het belooft weer een heerlijk toneel-

DSO speelt relatiekomedie Liefde half om half 

avondje te worden en er zijn nog kaarten 

beschikbaar.

U kunt deze bestellen via www.toneeldso.nl 

of door langs te gaan bij Huart Makelaardij.

’s-GRAVELAND- Wie afgelopen vrij-

dagavond getuige was van het con-

cert van de Spiegeltent Swingband 

zag dat de zeven musici nog steeds 

alive and kicking zijn. Een volle 

Stalpaertkerk genoot van een heer-

lijk avondje swing jazz met tal van 

solo-uitstapjes.

Het zou een avond veel weemoed wor-

den zoals zanger/ bugelist Jelle van der 

Zee aankondigde. Gezien hun leeftijd 

zoeken hij en een handvol bandleden 

een rustiger leven. Inderdaad ogen de 

meeste leden als een verzameling jazz-

mastodonten die uit de as zijn herre-

zen. Niets is echter minder waar. Jelle 

van der Zee is een entertainer die het 

publiek vertelde ‘how jazz was made’, 

van Chicago tot New Orleans. Met een 

opvallend vitale stem bezingt hij het 

verlangen naar een uurtje samenzijn 

met een ideale partner, ‘that I would be 

with you one hour tonight’. De jongste 

telg uit het septet was in één ruk vanuit 

Berlijn gereden om indruk te maken 

met zijn rauwe tromboneklanken, de 

solo’s van Eelco van Velzen waren hart-

verscheurend. Maar ook het nostalgi-

sche ‘Lonesome Road’, speciaal voor 

Stalpaert-bestuurslid Marinus Aalberts, 

bezorgde eenieder kippenvel. Met een 

‘retteketet-nummertje’ van Fats Wal-

ler ter ere van de Kortenhoefse drum-

mer Martien Beenen kon de 83-jarige 

zich lekker uitleven. Henk Sprenger 

leek kalm en afstandelijk zijn partijtjes 

Gibson-gitaar mee te tokkelen, maar 

eenmaal door Jelle aangewezen voor 

een solo, is deze rasmuzikant onna-

volgbaar. Een virtuoos die terecht voor 

veel leerlingen een bron van inspiratie 

(en transpiratie) is. Die andere Korten-

hoever, Hans Verheul, op saxofoon en 

klarinet, is een onmisbare schakel. Ook 

hij excelleerde diverse keren met swin-

gende solopartijen. Evenals de ‘coole’ 

Ton Hameeteman op piano. Niet alleen 

zijn das was opvallend, zijn spel paste 

naadloos in het scala aan jazzsongs 

op deze avond. Bassist Jaap Kingma 

roemde de akoestiek van de kerk, elke 

snaar van deze geroutineerde bassist 

Spiegeltent Swingband vermaakt volle kerk

Cultuur DOOR: HERMAN STUIJVER

kon je inderdaad op de laatste bank horen. 

Het slot met ‘What a Wonderful World’ was 

een emotionele afsluiting van een sfeervol 

concert van zeven topmusici. 

Foto: Douwe van Essen // WWK
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Ingezonden brieven 

Dobber. Uit mijn hart gegrepen. Ruim 20 jaar 

heb ik gewerkt als zakelijk leider van een wijk-

centrum in Hilversum en die ervaring heeft mij 

geleerd dat een ontmoetingsplek voor ouderen 

zeer hard nodig is en dan het liefst bij een win-

kelcentrum.

In Kerkelanden hadden wij de combinatie van 

een heel druk bezocht wijkcentrum met de mo-

gelijkheid binnen te lopen voor wat dan ook. 

Koffie/ thee, de krant inkijken of met je buurt-

genoten een praatje te maken en dit op een zeer 

laagdrempelige manier. In Kortenhoef is de 

zelfde situatie mogelijk alleen de Dobber is altijd 

dicht. Vanuit de gemeente Wijdemeren, wordt 

onderzoek gedaan naar de situatie van 80-jari-

gen.

Zelf doe ik deze P.H.B.’s oftewel Preventief Huis 

Bezoeken bij deze leeftijdsgroep. Dat initiatief 

van de gemeente is heel goed, want via deze 

bezoeken krijg je inzicht hoe of deze ouderen 

functioneren en wat er eventueel aan wensen 

leeft bij de 80- jarigen. Ik kan u verzekeren dat 

deze groep vaak heel bescheiden is en op zich 

nog heel goed functioneert.

Wat wensen betreft op het gebied van soci-

ale contacten/recreatieve activiteiten hoor ik zo 

vaak dat het jammer is dat die Dobber dicht is. 

De enige manier om even tijdens de boodschap-

pen iets anders te beleven op zo’n dag. 

Is dit misschien iets voor de heer Reijn? Want 

het kan toch niet zo zijn dat het altijd en enkel 

alleen om die rot centen gaat? Denk nu eens 

echt aan de ouderen en sla spijkers met koppen. 

De rest van het winkelend publiek zal zeker ook 

de weg snel terug vinden, zodra dit gebouw weer 

open is voor het doel waar het voor is neergezet. 

Hebt uw ouderen lief. En bewijs het door actie. 

Henk van Rooijen, Kortenhoef

Ontmoetingsplek hard nodig

Bij de tien eerdere, en succes-

volle, edities van Nederland 

Leest stond steeds één 

boek centraal. Dit jaar kun-

nen de bibliotheekleden 

van Nederland, tijdens de 

Nederland Leest campagne 

in november, uit maar liefst 

drie boeken kiezen.  

Het centrale thema is demo-

cratie. De boeken zijn Heer van 

de Vliegen (Lord of the Flies) 

van William Golding, Liefde en 

schaduw van Isabelle Allende 

en Morten van Anna Levander. 

Bibliotheek Gooi en meer or-

ganiseert op woensdag 16 no-

vember in de vestiging in Loos-

drecht een avond in het kader 

van Nederland Leest. Herman 

Pleij is dan te gast. Hij zal na-

der ingaan op democratie in z’n 

algemeenheid en die in Neder-

land in het bijzonder. Pleij laat 

graag zijn licht schijnen over 

onze geschiedenis, maar ook 

over allerhande andere zaken. 

Hij is een niet te stuiten vertel-

ler. Regelmatig te gast in ver-

schillende programma’s op tv.

Entree € 10,-; leden bibliotheek 

en Hum. Verbond: € 6,-; aan de 

balie of via loosdrecht@biblio-

theekgooienmeer.nl of 035-

5825488. www.bibliotheek-

gooienmeer.nl 

Nederland Leest én discussieert

Herman Pleij 

(foto: Sander Heezen)

Sinds enige weken is er begonnen aan de bouw 

op de Arnoud Voetlaan in Ankeveen. Natuur-

lijk hebben inwoners van Ankeveen daar wat 

overlast van. Voor een mooie fraaie nieuwe wijk 

heb ik in ieder geval geen bezwaar tegen wat 

herrie. Natuurlijk niet beseffend dat zwaar ver-

keer niet in één keer de Arnout Voetlaan in kan 

draaien en er dus eerst gekeerd moet worden op 

het parkeerterrein. Dat betekent dus twee keer 

een zware vrachtauto over het Stichtse End. En 

waarom wordt er geheid? Maar goed alles voor 

de goede zaak. Dat er alleen nulmetingen zijn 

gedaan in de Voetlaan en niet bij woningen die 

hemelsbreed even ver verwijderd staan van de 

bouwplaats daargelaten.

Tegelijkertijd is er begonnen met het plaatsen 

van kelders en het aanpassen van het groen op 

de Algemene Begraafplaats in Ankeveen. Flink 

wat reuring erbij. Hier is inmiddels al veel over 

gesproken en geschreven. 

Maar wat mij nu bijzonder stoort is dat Natuur-

monumenten is begonnen met het graven van 

petgaten in de Hollands-Ankeveense Polder. In 

plaats van de grond verder in de polder te de-

poneren wordt dit afgevoerd naar een weiland 

aan de ander kant van het dorp. Dus nog meer 

zwaar verkeer over het Stichtse End heen en 

weer, vanaf zeven uur in de morgen tot vier uur 

´s middags. Ik begrijp het niet. Is er nu niemand 

bij de gemeente die de activiteiten in een dorp 

coördineert? Waarom alles tegelijkertijd en 

waarom geen nulmeting voor dit verkeer? Nu 

wordt mijn tolerantie wel heel erg op de proef 

gesteld en waar ik eerst nog dacht alles voor de 

goede zaak, begin ik mij zeer te irriteren, aan 

de nieuwbouw aan de begraafplaats (wat nog 

steeds niet klaar is) en nu de petgaten. 

Ineke Timmerman, Ankeveen

Ankeveen een oase van rust?

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Kerststallen gezocht
De O.L.V. Hemelvaartparochie wil een kerststallententoonstel-

ling organiseren en is op zoek naar kerststallen. Hebt u een 

of meerdere kerststallen en mogen we deze gebruiken voor 

de tentoonstelling in de periode van 15-20 december, dan 

kunt u zich aanmelden bij Theo Stalenhoef, tel: 0294-251237 

of bij Marian Kroone, tel 0294-253993, of via de mail: mari-

ankroone@hotmail.com
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NEDERHORST DEN BERG- A.s. zon-

dag opent wethouder Sandra van 

Rijkom om 15.00 uur een zeer bij-

zondere tentoonstelling van de 

schilderijen van Leo Hartzuiker in 

het Sociaal Cultureel Centrum te 

Nederhorst den Berg. Waarvan de 

opbrengst geheel ten goede komt 

aan een woning voor bewoners van 

Sherpa.

‘Ik schilder niet altijd wat ik zie, maar 

wat ik zie inspireert mij tot wat ik 

maak’ is de lijfspreuk van de 94- jarige 

kunstenaar. In de loop der jaren heeft 

deze amateur-schilder honderden wer-

ken gemaakt, zoveel dat hij de tel is 

kwijt geraakt. Nu wil hij een groot deel 

exposeren en verkopen. De opbrengst 

gaat geheel naar de inrichting van een 

woning op het terrein van Sherpa in 

Baarn (instelling voor verstandelijk 

gehandicapten). Om de kopers over de 

streep te trekken, is het overgrote deel 

van de schilderijen afgeprijsd op 100 

euro per stuk. Terwijl de kwaliteit van 

het werk van Hartzuiker hoogstaand 

is. U ziet vooral een grote variatie aan 

kleuren, want dat is doorlopende lijn in 

de lange carrière van deze vitale hoog-

bejaarde. Landschappen, stillevens, 

stadsgezichten, collages, posters kunt u 

in alle maten en kleuren waarnemen in 

de Blauwe Zaal en de gangen van het 

SCC aan de Blijklaan 1. 

Kleurrijk

Het vlammetje om te gaan schilderen 

sprong op de jonge Leo over door een 

inspirerende docent op de HBS. En dat 

een oom, die architect was, een grote te-

kentafel bezat, was een extra stimulans 

om vaak te tekenen. Op de Volksuni-

versiteit stak Leo veel op van de beken-

de kunstenaar Piet van Wijngaerdt. Tij-

dens de Tweede Wereldoorlog maakte 

hij op diverse onderduikadressen fraaie 

pentekeningen om de sfeer van die 

gure omstandigheden vast te leggen. 

Jarenlang was Hartzuiker alleen bezig 

met zijn werk. Na zijn echtscheiding 

ontmoette hij vier dagen later een nieu-

we vrouw in zijn leven. Janny met wie 

hij 30 jaar samenwoonde, pushte hem 

om de schilderkwast weer ter hand te 

nemen. In 2015 verscheen er een boek 

over zijn kunstenaarsleven: ‘Terugblik 

in Kleur’, wat Leo Hartzuiker betitelt als 

een ‘geïllustreerde brief met een verslag 

van een wandeling door een kleurrijke 

omgeving’. Wie daarin bladert, ziet ook 

dat Hartzuiker heeft deelgenomen aan 

talloze exposities in het Gooi en de wij-

de omgeving, hij ontbrak vrijwel nooit.

Nu dus na een half jaar stilstand van-

wege een oogprobleem opnieuw aan 

de slag met vlinders en viooltjes. “Ja, 

ik ben ongedurig. Ik zie iets moois en 

dan wil ik direct weer aan het werk. Ik 

kan haast niet wachten om het vast te 

leggen. Dat blijft me altijd boeien hoe 

je een onderwerp vanuit verschillende 

standpunten kunt bekijken.”

Verloting

U moet vooral langskomen, vindt 

Gretha Jager van het Sociaal Cultureel 

Centrum. Want u krijgt de kans om 

twee schilderijen gratis te verwerven. 

Gedurende het eerste uur worden er 

lootjes verspreid. En na een uur zal de 

Opbrengst tentoonstelling in SCC geheel naar goed doel

‘Terugblik in Kleur’ door 94-jarige Leo Hartzuiker

Op zondagmiddag 20 november 

organiseert Peter de Cocq samen 

met een zevental muziekvriendin-

nen weer een kamerconcert in het 

Jagthuis in Nederhorst den Berg, 

met als titel ‘Van gloedvolle roman-

tiek tot Italiaans temperament’.    

Het belooft weer een leuke, ontspan-

nen muziekmiddag te worden in de 

sfeervolle ambiance van het Jagthuis. 

De muzikale vriendinnen zijn: Ma-

belle Geluk (viool), Natalyia Mizinova 

(viool, gitaar en domra), Mirjam van 

der Maas (altviool), Margriet Lambour 

(cello), Jesta Koning (contrabas), Helen 

Mol (dwarsfluit) en Eleonora Semjo-

nova (piano).                 

Op het programma staan: Robert 

Schumann: Sonate nr 1 in a, voor vi-

ool en piano; Dmitri Shostakovich: 2 

walsen voor 2 violen en piano; Mikhail 

Glinka - Mazurka in c (piano solo); 

Wolfgang A. Mozart - fluitkwartet KV 

285; Niccolò Paganini: delen van sona-

tes nr 1 en 2, opus 64 uit “Centone di 

Sonata”, voor viool en gitaar; Guiseppe 

Tartini: Concert D45 in d, voor viool en 

strijkers. Antonio Vivaldi: Concert RV 

425 voor Mandoline (domra) en strij-

kers, deel 2 en 3.       

Kaartverkoop

Info: www. jagthuis.nl onder ‘volledige 

agenda’ of onder ‘A-serie’. Daar staat 

ook aangegeven hoe online kaartjes 

kunnen worden gereserveerd á € 5,- 

p.p., inclusief koffie, drankje en een 

programmablad.

Peter de Cocq en vrienden concerte-

Op vrijdag 11 november 2016 vindt 

in De Dillewijn een bijzondere voor-

stelling plaats. ‘U bent mijn moeder’ 

wordt gespeeld onder auspiciën van 

het Noord Hollands Toneel, onder 

regie van Peter van Bokhorst.

Joop Admiraal, die het stuk heeft ge-

schreven en daarvoor in 1982 de Louis 

d’Or ontving, geeft hierin een persoon-

lijk en eerlijk beeld van het leven van 

zijn 80-jarige moeder die hij iedere 

zondag in een tehuis bezoekt. In een-

voudige taal en vol humor beschrijft 

hij, in samenwerking met Jan Ritsema, 

hoe het verleden het heden inhaalt. 

Uitgangspunt is uiteraard het universe-

le en tijdloze gegeven van een kind dat 

zorgt voor zijn ouder(s). De voorstel-

ling, waarin acteur Robert Jan Heyning 

beide rollen speelt, is een hoogtepunt 

in de geschiedenis van het Nederlandse 

theater. Aanvang 20.15 uur. Kaarten à 

€ 19,50 zijn te bestellen via de website 

www.nhtoneel.nl  ( dus niet via De Dil-

lewijn).

Toneel in Theater De Dillewijn

‘U bent mijn moeder’

Leo Hartzuiker met een van 

de verlote schilderijen

DOOR: HERMAN STUIJVER

wethouder twee prijswinnaars trekken. De 

gelukkigen krijgen een originele ingelijste 

‘Hartzuiker’.

De tentoonstelling duurt tot eind decem-

ber. Dagelijks is het SCC open van 14 tot 

17 uur. Op zaterdag tussen 11 en 13 uur en 

op dinsdag van 10 tot 12 uur. Opening: 13 

november om 15.00 uur. 

Post ’s-Graveland

Nieuws van de brandweer
Dinsdagmorgen om 9 uur werden wij ge-

alarmeerd voor een gaslucht op de hoek 

Arnold Voetlaan/ Stichtse End. Bij aan-

komst bleek de stoep kapot gereden te zijn 

door het vrachtverkeer dat naar de bouw-

plaats op de Arnout Voetlaan rijdt. Hier-

door is er een breuk in de gasleiding ont-

staan die Liander weer heeft gerepareerd.

Brandweerpost ‘-s Graveland is op zoek 

naar vrijwilligers! Wil je een dinsdag-

avond meekijken op onze oefenavond? 

Ben je tussen 18 - 40 jaar? Kijk op: www.

kombijdebrandweer.nl of bel een keer 

voor meer informatie of een afspraak! 06-

10318369 (na 18 uur en niet op zondag)

Sint Maarten
Heb je ook een lampion (gemaakt) en 

wil je met Sint Maarten langs de deuren? 

Kom dan op vrijdag 11 november om 

17.30 uur naar de OLV Hemelvaartkerk 

in Nederhorst den Berg. We luisteren en 

kijken naar het verhaal van Sint Maarten 

en we zingen wat liedjes. Het duurt onge-

veer 20 minuten. Daarna kunnen jullie, 

onder klokgelui, langs de huizen lopen 

met je lampion. En wie weet, is er ook 

nog wat lekkers voor jullie?
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KORTENHOEF- Elke dag 

rijdt Huseyn Dagli met een 

deel van zijn gezin vanuit 

Amsterdam- Noord naar het 

landelijke Kortenhoef. Sinds 

april 2014 is hij de trotse ei-

genaar van Döner Kebab 

Center MEY in winkelcen-

trum De Meenthof.

 

MEY staat voor Mehmet, Emre 

en Yunus, zijn drie zonen op 

wie hij apetrots is. Nu wordt 

hij bijgestaan door zijn vrouw 

Munerva die razendsnel de to-

maten in flinterdunne plakjes 

hakt. Ook jongste zoon Yunus 

is aanwezig en vanuit de keu-

ken klinkt het vrolijke gebrab-

bel van dochtertje Ilayda in 

haar wieg. Na ruim twee jaar 

is de heer Dagli tevreden over 

de gang van zaken. Döner Ke-

bab is en blijft de voornaamste 

specialiteit van zijn bezorg- en 

afhaalcentrum. Dit van oor-

sprong Turkse vleesgerecht van 

gekruid  lamsvlees wordt van 

een schijf gesneden. Huseyn 

gebruikt ook andere vleessoor-

ten zoals kip en kalfsvlees. Ver-

volgens wordt het geserveerd 

als schotel met  sla, tomaat, ui 

en rijst of patat, of als broodje 

waarbij  Turks brood wordt 

gebruikt. En natuurlijk zijn de 

sausen onontbeerlijk. 

Deze keer wil de uitbater ook 

aandacht vragen voor de grote 

variatie aan pizza’s: calzone 

(dichtgevouwen), vegetarisch, 

met vlees en met vis. Naast be-

kende namen als Margherita 

en Quattro Stagioni treft u bij 

MEY onder andere Izmir, An-

talya en Istanbul op de menu-

kaart. Voor lage prijzen vanaf 

€ 6,50 tot maximaal 10,50. 

Ook voor pasta’s en complete 

menu’s kunt u er terecht. En als 

u dorst hebt, kan Huseyn u een 

bekertje Ayran (Turkse karne-

melk) aanbevelen. 

Döner Kebab Center MEY; 

Dodaarslaan 4; 1241 XJ Kor-

tenhoef; 035- 622 42 37. Dage-

lijks open van 15.30 tot 22.00 

uur (bezorgen tussen 17 en 21 

uur).

Stomen en naaien

Meneer Dagli is ook eigenaar 

van Kledingreparatie & Stome-

rij Kortenhoef aan het Noor-

dereind 41A in ’s-Graveland. 

Daar werkt zijn vriend Emin 

Uzun met 30 jaar ervaring als 

kleermaker (06-4 97 72 13; 

dinsdag t/m zaterdag van 9- 18 

uur).

Pizzeria MEY draait lekker

Huseyn Dagli met Munerva, 

Ilayda en Yunus

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

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

In de Bergplaats in Neder-

horst den Berg is er elke don-

derdagmiddag een soos voor 

ouderen. 

Wij hebben graag een uitbrei-

ding van het aantal leden, daar 

de deelnamen nu minimaal is. 

De leeftijd is vanaf 65 jaar, ver-

der zijn er geen beperkingen. 

De gezelligheid staat voor-

op. De kosten zijn €8.00 per 

maand, voor koffie/thee met 

een koekje. Elke tweede don-

derdag spelen we een Bingo en 

verloting. Verder wordt er veel 

gekaart, andere spellen kan 

ook, er is een ruime verschei-

denheid voorhanden.

Wilt u gewoon eens komen 

kijken, dat kan. We zijn er van 

13.30 uur tot 16.30 uur. Doe 

het eens, je weet niet half hoe 

leuk en gezellig het is. Voor 

vervoer kan worden gezorgd. 

Voor opgeven of/en informa-

tie kunt u terecht bij: Theo 

Stalenhoef; 0294 251237

Elke donderdagmiddag Ouderensoos
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Op woensdag 16 november 

2016 draait filmtheater De 

Dillewijn de uit 2015 date-

rende film ‘Publieke wer-

ken’, onlangs nog genomi-

neerd voor het Gouden Kalf, 

een prijs die echter aan de 

neus van regisseur Joram 

Lürsen voorbij ging. Een his-

torisch drama naar de gelijk-

namige roman va Thomas 

Rosenboom. 

Vioolbouwer Vedder moet het 

veld ruimen als zijn huisje, te-

genover het Centraal Station 

in Amsterdam, moet wijken 

voor het Victoria Hotel. Met 

zijn neef Anijs beraamt hij een 

plan om het onderste uit de kan 

te halen. Neef Anijs, apotheker 

in Hoogeveen, heeft zich in de 

nesten gewerkt, en ziet in het te 

bouwen Victoria Hotel een uit-

weg voor zichzelf, en voor een 

groep arme turfstekers die hij 

een gouden toekomst in Ame-

rika beloofd heeft. Samen met 

Vedder beraamt hij een plan, 

met tragische gevolgen. 

De film ziet er prachtig uit, 

met door de computer gegene-

reerde beelden van Amsterdam 

rond 1900 en een realistische 

weergave van de overdadige 

armoede die bij de turfstekers 

heerste.

Woensdag 16 november. Aan-

vang 20.15 uur. Kaarten à € 

6,50 te bestellen via www.de-

dillewijn.nl

Film in Theater De Dillewijn

‘Publieke werken’

Historie

Tiny Beemsterboer en Anneke Keete-

laar willen een nieuw fotoboek samen-

stellen van leerlingen die in Ankeveen 

hun lager onderwijs hebben genoten. 

Niet alleen klassenfoto’s maar schoolfo-

to’s waarop alle leerlingen van de school 

staan afgebeeld. Het is indrukwekkend 

hoeveel schoolfoto’s er inmiddels zijn 

verzameld, die keurig in mappen zijn 

ondergebracht. Het bekende euvel bij 

vooral de oude schoolfoto’s is helaas het 

ontbreken van namen van leerlingen 

die op de foto’s staan. Om ontbrekende 

namen boven water te krijgen, worden 

oud-leerlingen, die voor 1960/1965 in 

Ankeveen op school hebben gezeten, 

uitgenodigd voor een gezellige bijeen-

komst op zondagmiddag 13 november 

a.s., tus-

sen 14.00 

en 17.00 

uur in het 

c lubhuis 

van ‘de 

Vr i e n d -

s c h a p s -

kring’ aan 

de Stichtse Kade 1A  in Ankeveen. 

Daar krijgen zij een fotosessie op groot 

scherm gepresenteerd. Wanneer er 

leerlingen worden herkend, kan men 

Ankeveense lagere schoolfoto’s 

Zondagmiddag foto’s bekijken

DOOR: JOOP GLIJN

reageren. Uiteraard hopen de dames op een 

stroom van reacties. Het moet niet alleen 

een nuttige, maar vooral ook een gezellige 

bijeenkomst worden. Wanneer oud-leer-

lingen nadere informatie wensen, dan kan 

er contact worden opgenomen met Tiny 

Beemsterboer, telefoon 035 – 656 1507 of 

Anneke Keetelaar, telefoon 06-166 701 13. 

Klas 1,2 uit 1953 met juf Rie van der Voorn

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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Lekker opvallen met de KERST!?!

Onze krant valt wekelijks op de mat bij ca. 7.500 huishoudens in 
Ankeveen, Kortenhoef, ’s-Graveland en Nederhorst den Berg

Kom naar de gezelligste Kerstdorpen van Nederland en
plaats een advertentie in Weekblad Wijdemeren.

• Bijvoorbeeld uw Restaurantmenu
• Uw Kerstaanbieding

• Uw Kerstwens

Maak een keuze uit de plaatsingsdatums:
woensdag 14 december en/of 
woensdag 21 december 2016

Bel of mail voor advies:
Willy Pardijs willy@dunnebier.nl of 

Ineke Dunnebier ineke@dunnebier.nl
Telefoon 0294 256200

Madelijn
Dat zouden meer mensen moeten doen?

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 

ochtends gewekt door haar eigen haan en 

rijdt in haar vakanties graag te paard door 

de natuur…

Slaapproblemen heb ik niet en nooit gehad ook. 

Ik kan werkelijk overal slapen. Op feestjes en 

partijen. In bedden, discotheken, cafés, hotels, 

tenten, caravans, auto’ s, treinen, vliegtuigen 

en boten. Op banken, stoelen, loungebedden, 

yogamatjes, massagetafels en luchtbedden. Op 

gras en grond. Op hard en zacht. Onderstebo-

ven en binnenstebuiten. In of uit de kreukels. 

Met of zonder make-up. Onder een deken of 

een jas. Met of zonder tv op de achtergrond. 

Van gillende kinderen, blaffende honden en 

kraaiende hanen heb ik ook geen last. En van 

wat reuring op straat lig ik niet wakker. Mensen 

die uitgaan...of lallend terug naar huis kruipen. 

Gierende motoren, toeterende auto’s, piepende 

banden, stofzuigers, vuurwerk, krolse katten, 

vuilnismannen. Lekker juist! Wat ruis op de 

achtergrond.

Ik slaap nog steeds goed hoor….Máár ik word 

élke nacht om vier uur wakker. Sinds, pak hem 

beet, een jaar. Soms is 

het 3 uur huppelde-

pup vijftig, soms vier 

uur en een beetje. Zelfs toen de klok een uur 

naar voren ging, werd ik dus om vier uur (nieu-

we tijd) wakker. Klaarwakker. En helemaal 

helder. En nee, ik moet niet plassen. Honger of 

dorst ook niet. Geen rare geluiden maar abso-

lute stilte. Geen nachtmerries. En nee, ik ga ook 

niet liggen piekeren of zo. Helemaal niet. Maar 

ik heb wel veel problemen, onoplosbare vraag-

stukken en wereld problematiek opgelost. Zo 

rond vieren ‘s ochtends, het afgelopen jaar. Raar 

tijdstip voor een helder moment. Niet? Alleen 

op de meest frustrerende vraag kon ik steeds 

geen antwoord vinden. Wáárom vier uur? Elke 

nacht? Zomer én wintertijd? Nou? Een week 

geleden was ik er plots uit. Om vier uur zes 

werd ik wakker. En weet u wat het eerste was 

wat ik dacht? Het is echt heel stom. Ik dacht: “ 

Vier uur. Cup-a-Soup. Dat zouden meer men-

sen moeten doen!” Catchy reclameslogan was 

dat. En weet u wat nog stommer is dan dat? Dat 

ik sinds dat heldere moment de hele nacht heb 

doorgeslapen. Nu al een week dus! Gewoon tot 

de wekker. Heerlijk. Soms is een raadsel makke-

lijk opgelost. En dat geeft rust. Vier uur Cup-a-

Soup. Dat zouden meer mensen moeten doen. 

Ik heb gelijk maar een paar doosjes gekocht. 

Voor om vier uur. ‘s Middags dus. 

Madelijn de With

06 - 22 73 21 36

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

• 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

Boekhandel  CW76      
Openingstijden:

Maandag t/m donderdag: 09.00 - 18.00 uur
Vrijdag: 09.00 - 20.00 uur

Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Meenthof 26  1241 CP Kortenhoef  
tel: 035-6562029

email: cw76@hetnet.nl   
www.boekhandelcw76.nl

Willem Hartenberg en 

Etienne van Boek-handel CW 

’76 schrijven dat de uitslag 

van de ‘echte-brieven- wed-

strijd’ voor basisschoolkinde-

ren even op zich heeft laten 

wachten. Het was voor hen 

niet makkelijk om een keuze 

te maken uit de vele inzen-

dingen. 

Ze hebben besloten dat het al-

lemaal winnende brieven zijn 

en de moeite van de inzen-

ders te belonen. Niet door de 

prijzen te verdelen, maar alle 

scholen die meege-

daan hebben een 

1e prijs te geven. 

Dat wil zeggen 100 

euro boeken voor de 

schoolbibliotheek!!

Boekhandel CW ’76 

dankt jullie hartelijk 

voor jullie enthousi-

asme en Etienne en 

Willem hopen dat 

het leuk was eens een 

echte brief te schrij-

ven. 

Blijf schrijven, 

blijf lezen. 

Brief CW ‘76 

In het weekend van 12 en 

13 november vindt er in de 

Oude School te Kortenhoef 

een tentoonstelling plaats 

van klassieke schilderijen. Op 

zaterdag en zondag zijn de 

expositieruimtes geopend 

van 11.00 uur tot 18.00 uur. 

De entree is gratis.

De expositie wordt georga-

niseerd door twee bekende 

kunsthandelaren. Mark Haas-

noot Fine Arts en Kunsthan-

del Wim Roborgh presenteren 

werken van Hollandse figura-

tieve meesters uit de 19de en 

20ste eeuw. Diverse kunststro-

mingen komen aan bod. Van 

de Groningse Ploeg tot

de Larense School. Naast een 

fraaie tekening van Anton 

Pieck zijn er schilderijen te 

koop van o.a. Dirk Smoren-

berg, Jan Voerman, Hein Kever, 

Evert Moll, Arie Zwart en Johan 

Dijkstra. Het Oude Schooltje 

vindt u aan de Kortenhoefse-

dijk 145 te Kortenhoef/

Anton Pieck in Kortenhoef
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Ondernemers
Nieuwe uitstraling cafetaria/lunchroom Noordereind
’s-GRAVELAND- Wie aanwipt bij 

cafetaria/ lunchroom Noordereind 

wordt direct getroffen door de nieu-

we uitstraling van het pand aan het 

’s-Gravelandse Noordereind tegen-

over de rustieke Stalpaertkerk. Mei 

en Jason Zheng zijn maanden bezig 

geweest om hun zaak een frisse ei-

gentijdse look te geven. 

Sinds 14 jaar is het paar al gevestigd 

op deze plek. Na wat kleine aanpas-

singen in de loop der jaren werd het 

tijd voor meer ruimte en licht. “Het 

is tenslotte bijna mijn tweede huiska-

mer. Ik ben hier vaker dan thuis” zegt 

Jason Zheng gekscherend. Want zes, 

en soms zelfs zeven, dagen per week is 

hij hier tussen 10 en 23 uur. De kinde-

ren Lisa en Kevin eten hier ook, alleen 

geen snacks, maar rijst met groente en 

vlees. 

Het interieur ziet er gezellig uit, in een 

lichtbruine landelijke stijl. Met een 

vloer in een groffe houten structuur, 

een lage en overzichtelijke verkoop-

balie voor een blinkende bakwand, 

negen houten zitjes en twee langwer-

pige tafels met krukken voor de pas-

santen. Erboven drie grote sfeerlam-

pen en strakke wanden met moderne 

belettering. Twee reusachtige wand-

foto’s laten zien dat je hier terecht 

kunt voor frisse gezonde hapjes en 

dat de aloude aardappel hier nog op 

ambachtelijke wijze wordt gebakken. 

Want wist u dat de familie Zheng nog 

elke dag de aardappels zelf schilt, pit 

en snijdt. In de hygiënische keuken 

is een medewerker bezig om aardap-

pels voor te bakken. “Dat heb je goed 

gezien” zegt Jason “onze frieten lijken 

inderdaad op Vlaamse frites, ze zijn 

langer en dikker dan in de meeste 

snackbars.” Die er ook trots op is dat 

ongeveer de helft van de producten 

door het bedrijf zelf wordt gemaakt. 

Naast de patat geldt dat bijvoorbeeld 

voor de saté, satésaus, salades en gy-

ros. “Ik let scherp op de kwaliteit, 

vooral van vlees. Ik wil absoluut geen 

diepvries. Zo’n leverancier stuur ik 

gewoon terug.”

De komende tijd hopen Mei en Jason 

Zheng vooral meer klanten te trek-

ken voor de lunch. In de gerestylde 

lunchroom hebben ze er de ruimte 

en tijd voor. Het assortiment broodjes 

biedt een brede keuze, van Italiaanse 

bol tot het donkerbruine pistoletje, 

ze kunnen allemaal worden voorzien 

van talloze soorten beleg, plus garni-

tuur. Met een glas melk, fris of koffie 

erbij, met eventueel een soepje wordt 

dat vast een betaalbare en smakelijke 

lunch. 

“Okay, het is hard werken. Maar we 

doen het met plezier. Met deze nieuwe 

inrichting zie ik weer een uitdaging 

om nog meer klanten te bereiken. We 

blijven enthousiast” sluit Jason Zheng 

af.

In het kader van het 25- jarig 

bestaan wordt dit feest afgeslo-

ten met een speciale boulesdag. 

Alle leden zijn met hun partner 

uitgenodigd om op een leuke 

ludieke manier dit seizoen te 

beëindigen. Dit zal gebeuren 

met een alternatief toernooi 

waarbij de leden nog niet weten 

wat hen te wachten staat.

Om dit evenement af te slui-

ten wordt er een gezamenlijke 

maaltijd gehouden en hoopt de 

wedstrijdcommissaris op deze 

dag ook de kampioenen bekend 

te maken.

25 jaar geleden de opening

ASV Petanque ’91 Slotdag  

Op dit moment is de Volleybal 

Vereniging Nederhorst druk 

bezig met het geven van vol-

leybaltrainingen aan de kin-

deren uit de groepen 6 & 7 op 

de drie Bergse basisscholen.

Tijdens de trainingen, die wor-

den gegeven in de reguliere 

gymles, laten we de kinderen 

(wederom) kennis maken met 

volleybal, gebaseerd op het 

jeugdvolleybal traject genaamd 

Cool Moves Volley (CMV). 

CMV is een hele leuke ma-

nier waarop volleybal wordt 

aangeleerd bij kinderen tussen 

de 6 en 12 jaar. Via 6 verschil-

lende niveaus leren de kinde-

ren volleyballen. Het begint 

met niveau 1 (6 jaar), alleen 

vangen en gooien, en eindigt 

met niveau 6 (12 jaar), waarbij 

de kinderen dan alle facetten 

van het volleybal aangeleerd is. 

We kunnen niet anders zeggen 

dat de kinderen tijdens deze 

trainingen weer heel enthou-

siast meedoen. Voor de groep 

7-leerlingen is het de tweede 

ronde aangezien ze vorig

Jaar ook al hebben meegedaan. 

En wederom staan heel veel 

kinderen in de rij om mee te 

doen aan het afsluitende toer-

nooi. 

Dit toernooi vindt plaats op 

woensdagmiddag 16 novem-

ber. Dan zullen weer 12 teams 

meedoen aan het School 

Moves Volley-toernooi spelen. 

Dit scholentoermooi zal door 

onze vereniging georganiseerd 

worden in Sporthal de Blijk. 

Mocht u een kijkje willen ne-

men dan bent u van harte wel-

kom vanaf 13.30 uur.

Mocht u kind een keertje mee 

willen doen dan is hij/zij van 

harte welkom. Donderdag tus-

sen 16.45 / 18.00 uur trainen 

we. Wilt u meer informatie om-

trent het CMV-volleybal, dan 

kunt u contact opnemen met 

Helga Jansen via tc_defjeugd@

vvnederhorst.nl 

School Moves Volley 

DOOR:  HERMAN STUIJVER

Openingsactie

Om samen met de consument de herope-

ning te vieren, is er een actie tot eind no-

vember. Als u dit artikel uitknipt en mee-

neemt, dan krijgt u voor vier personen 

friet, plus vier snacks (keuze uit drie:  ge-

wone kroket, frikandel, kaassoufflé) voor 

slechts 11 euro. 

Cafetaria/ Lunchroom 

Noordereind; Noordereind 101

035- 656 0331; 11.30 – 22.00 uur. 

Sport

Noordereinde 101, 1243 JK ’s-Graveland  Telefoon  035 656 0331

Nieuwe inloopkraam
De groente- en fruitspecialist in Kortenhoef Willem Jansen staat met zijn 
nieuwe inloopkraam elke woensdag van 9.00 tot 18.00 uur op de Meenthof. 
Er zijn veel positieve reacties van de klanten.
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 Wij gaan  
verbouwen

Laatste verkoopdag:

Feestelijke heropening:

donderdag 17 november
tot 18.00 uur

woensdag 30 november
om 9.00 uur

Jumbo, Kortenhoef, Curtevenneweg 2

Jumbo, Kortenhoef, Curtevenneweg 2
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Sport DOOR:  DICK BLOM, AD VAN BENSCHOP EN MARC DEGEKAMP 

Voetballen in Ankeveen

1e elftal verspeelt voorsprong in laatste minuut

Na derbywinst vorige week moest ’s-

Graveland nu de punten laten aan de 

derde Wijdemeerse club in de com-

petitie, Nederhorst. In de uitwedstrijd 

werd het 3-1 voor de gastheren in een 

niet al te hoogstaande wedstrijd. 

De meest spraakmakende momenten 

vielen in een tijdsbestek van vier mi-

nuten vlak voor rust die daarmee niet 

de verwachte 0-0 stand kreeg. Twee 

doelpunten kort achter elkaar gaven 

Nederhorst een 2-0 voorsprong. Via 

een penalty bracht Roland Haselager 

de achterstand terug tot een doelpunt. 

Het spectaculaire slot van de eerste helft 

kreeg in de tweede helft geen vervolg. 

Het derde Bergse doelpunt halverwege 

de tweede helft betekende de beslissing 

in de vrij matte derby.

Jongens en meisjes onder 11

In deze leeftijdscategorie komen vier 

teams uit: twee bij de jongens en twee bij 

de meisjes. J011-1 moest naar Uithoorn 

om tegen KDO JO11-1 te spelen. Het 

was een spannende wedstrijd waarin 

KDO met 1-0 net iets sterker was. JO11-

2 moest ook uit maar dichter bij huis: 

Olympia ’25 was de tegenstander en het 

won. De beide meisjesteams speelden 

tegelijkertijd naast elkaar tegen dezelfde 

vereniging. De andere parallel was de 

winst van MO11-1 en MO11-2.

De seniorenteams kenden dit weekend 

weinig succes. Positieve uitzondering 

was het tweede elftal die zich herstelde 

van het puntverlies van vorige week. Uit 

bij Quick AFC 1890 werd gewonnen met 

2-4. De openingstreffer was van Gerben 

van Veen, die na vanwege een blessure 

even langs de kant stond. De andere tref-

fers kwamen van Hugo Wieringa (2x) en 

Erik Heijnen.

Beaujolais Primeur

De herfst heeft het bokbier al gebracht 

en volgende week vrijdag (18 november) 

is dat ook verkrijgbaar tijdens de Beau-

jolaus Primeur-avond. Al meer dan een 

decennium garantie voor een gezellige 

avond. 

Voetballen in ’s-Graveland 

Verlies in matte derby 

In Amsterdam werd er tegen TOG 

vanwege blessureleed met veel in-

vallers aangetreden. ASV ‘65 werkte 

hard en toonde als ploeg karakter, 

maar moest wel veel kwaliteit inleve-

ren. 

De eerste helft ging gelijk op, er was wei-

nig spectaculairs voor beide doelen te be-

leven. Na rust was er een iets dreigender 

ASV dat heel langzaam de wedstrijd naar 

zich toetrok. In de 51ste minuut werd 

Onasis Gyamfy binnen de zestien vast-

gehouden en onderuit geschoffeld. De 

toegekende penalty werd feilloos door 

captain Yoeri Tol benut. Lang konden de 

Ankeveners niet van deze voorsprong 

genieten, want in de 67ste minuut werd 

het door een weggevertje achterin 1-1. 

Kort daarna was het Fabian Blokker die 

van achteruit een prima pass verzond op 

Alfred Fernandez, die vervolgens de ge-

vaarlijke spits Onasis Gyamfi in stelling 

bracht, die weliswaar in tweede instantie 

de goed keepende goalie van TOG pas-

seerde en dat betekende de 1-2. Kansen 

waren er nog voor de sterk spelende spit-

sen Yoeri Tol en Onasis Gyamfi, maar 

die hadden het geluk niet aan hun zijde. 

De 3 punten leken binnen, maar in de 

laatste minuut was er toch weer onnodig 

balverlies op het middenveld. Aangezien 

er teveel spelers voor de bal stonden, kon 

TOG counteren en alsnog de gelijkmaker 

binnen schieten. Dit voelt als een nederlaag 

en is al de derde keer dat men in de slotfase 

2 punten verspeelt, door tactisch niet goed 

te staan bij balbezit. Alleen hierdoor al loopt 

ASV 65 nu al 6 onnodige verliespunten op. 

Komende zondag wordt er thuis tegen De 

Meer gespeeld en de zondag daarna op zon-

dag 20 november wordt er thuis in de derde 

ronde   van de beker gespeeld tegen eerste-

klasser EDO uit Haarlem.

Of het kwam door de slagerij Han 

Janmaat aangeboden lunch zal een 

vraag blijven maar de 3-1 zege van-

daag op ’s- Graveland was verdiend. 

Het werd voor de ca. 450 toeschou-

wers geen hoogstand duel. De wed-

strijd wilde maar niet loskomen. 

De thuisploeg zorgde wel voor het mees-

te gevaar, maar het duurde tot de 40e 

minuut toen het eerste doelpunt viel. Uit 

een corner was Jesse van Huisstede in 

tweede termijn scherp om van dichtbij 

af te ronden. Toen niet veel later Tho-

mas Grolleman een verdedigingsfout af-

strafte leek de wedstrijd al vroeg beslist. 

Maar de goed fluitende scheidsrechter 

Kleij gaf op slag van rust de bezoekers 

een strafschop voor vasthouden. Roland 

Haselager tekende zo voor de 2-1 rust-

stand. Ook na rust was Nederhorst de 

bovenliggende partij. Het duurde tot de 

65e minuut toen Jesse van Huisstede zijn 

klasse liet zien en twee verdedigers het 

bos in stuurde en beheerst de 3-1 aante-

kende. 

Senioren

Nederhorst-2 verzuimde om de drie 

punten in huis te houden. In blessuretijd 

maakte APWC alsnog gelijk daar waar 

de Bergers voldoende kansen onbenut 

liet om de wedstrijd te beslissen. Neder-

horst 3 kreeg op het laatst een strafschop 

tegen en moest ook genoegen nemen 

met een 1-1 gelijkspel. Het vierde haalde 

Voetballen in Nederhorst 

Verdiend winnaar in derby tegen ‘s-Graveland

Nieuws Club 4711
Uitslag BV Club 4711 
tegen BV De Lieberg: 
4-9: 31 okt.: Mw. D. Gi-

avarra – Mw. H. Alberts: 

2-0, Dhr. B. Worp – Dhr. 

P. Kabalt: 0-2, Mw. T. Mulders – Dhr. G. 

Enkelaar: 1-1, Dhr. M. Zieleman – Dhr. 

H. v.d. Horst: 1-3, Dhr. J. Vrijburg – Dhr. 

H. Alberts: 0-3

Uitslag herfstcompetitie biljarten
5 nov.: Dhr. M. Zieleman (10 pt.), Dhr. J. 

van Wijnen (8 pt.), Dhr. J. van Greuningen 

(6 pt.), Dhr. W. Clements (4 pt.), Mw. D. 

Giavarra (4 pt.), Dhr. M. v.d. Velden (4 pt.)

Programma Club 4711
Donderdga 10 nov. 19.30 uur: onderlinge 

competitie BV Overmeer, zaterdag 12 

nov. 16.00 uur: maandtoernooi koppel-

klaverjassen, maandag 14 nov. 19.30 uur: 

herfstcompetitie biljarten.

Nieuws Biljartvereniging Overmeer
Uitslag BV De Tram tegen BV Overmeer: 

5-8: 31 okt.: Dhr. T. Bol – Dhr. M. v.d. 

Velden: 0-2, Dhr. R. van Kooten – Dhr. J. 

Kloosterman: 0-3, Dhr. D. Hagen – Dhr. 

M. Verlaan: 2-0, Dhr. R. Kempers – Dhr. 

H. Stalenhoef: 0-3, Dhr. E. Wouters – Dhr. 

W. Lam: 3-0

Programma BV Overmeer: donderdag 

10 nov. 19.30 uur: onderlinge competitie.

uit door met maar liefst 1-13 te winnen bij 

Buitenboys. Zaterdag 2 speelde 0-0 tegen 

vervelende tegenstander BZC 4.

Jeugd 

De JO19-1 speelde thuis 3-3 tegen het JO19-

1 van FC Breukelen. De 1-3 achterstand werd 

in de betere tweede helft alsnog gelijk getrok-

ken. Zelfs winst zat er nog in voor het team 

van trainer Ronald Verheul.

JO17-1 moesten aantreden tegen naaste buur 

en koploper ‘s- Graveland. In een leuke en 

doelpuntrijke wedstrijd werd het 4-6 voor 

de gasten. Vooral het terugkomen van een 

1-3 achterstand naar een 4-3 voorsprong was 

mooi om te zien.

Zie www.vvnederhorst.org

35 springruiters stonden deze zon-

dag aan de start van de spring-

wedstrijden bij de Rijvereniging 

Nederhorst den Berg.

Damian Weijermans was de enige die 

startte in de A-klasse. Hierin moet de 

deelnemer laten zien dat hij voldoen-

de vaardigheden voor de eerste, echte 

klasse. Het ging zo goed met hem dat 

hij nu mag starten in de klasse 1. In die 

klasse-I plaatsten zich 11 deelnemers 

voor de barrage. Zij werden tijdens de 

wedstrijden begeleid door ringmees-

ters Laura van der Wurf en Sander 

Prinsen, die afgewisseld werden door 

Ingeborg de Mol en Annemarie van 

Rijn.

Uiteindelijk kon juryvoorzitter Marco 

Grotendorst – geassisteerd door Ger-

rit Bergman- de volgende

prijsverdeling bekend maken:1: Demy 

Simons op Joy; 2: Maira Quint op Sil-

ver; 3: Bibi Griffioen op Silver; 4: An-

nick Zeldenrijk op Polly; 5: Isa Sprin-

ger op Kivado. 

Hierna volgden de 8 deelnemers in 

de klasse-II. Na een spannende bar-

rage werd 1: Mart Doorn op Kivado; 

2: Ilayda Buldac op Held.

Vervolgens kwamen er vier deelne-

mers in de ring in de klasse-III. Na een 

spannende strijd ging de overwinning 

naar Danique van de Broek op Held. 

Tenslotte reed Monique Bruinsma 

met Eblesse buiten mededinging haar 

ronde in de klasse-III. Alle medewer-

kers weer heel hartelijk dank voor al 

het werk bij deze geslaagde dag.

Bergse Springwedstrijden
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ANKEVEEN- ‘Blauw schept ruimte voor 

stille momenten’ schijnt Pablo Neruda 

ooit gedicht te hebben. Dat heeft het 

publiek kunnen ervaren in het blauwe 

Ankeveen afgelopen weekend. Dat niet 

alleen buiten blauw was getint, maar 

ook binnen in theaterkerk De Dillewijn. 

Eenmaal per jaar heeft De Dillewijn een 

speciale expositie. Nu had men gekozen 

voor het thema ‘blauw’, in diverse uitingen. 

Een multidisciplinaire expositie, met schil-

derijen, foto’s, beelden, kunstverlichtingen, 

muziek en voordrachten. Op de vernis-

sage vorige week vrijdag keek iedereen 

verdwaasd rond in het voormalige kerkje. 

Dit culturele samenzijn trekt Ankeveen 

uit het drassige veen, dit is een groots ar-

tistiek geheel. Dat vond ook burgemeester 

Smit, vergezeld van een voltallig college 

van B&W, die onder de indruk was van de 

kwaliteit. Waarna de blauwe champagne 

volop vloeide. 

Ex-Ankevener Angelo van den Burg 

opende met een verrassend optreden als 

percussionist, met poëtische Blue Sky beel-

den op een groot scherm. De kolossale 

gelaagde schilderijen van de Bussumse Jac-

queline de Vries, daar kun je bijna niet om-

heen. Niet alleen qua grootte, maar door 

de doordringende blikken in sterk reliëf, 

die raken je diep in je hart. Dat geldt ook 

voor de beelden in staal van Joost Zwager-

man, zo krachtig. Zulke sterke vormen als 

het ronde ‘Van Hier naar Daar’ gevormd 

van delen uit de Vechtbrug. Of de verlichte 

zwerfkeien buiten die sterk, puur en breek-

baar ogen. De foto’s van Saskia Boelsums 

en Mischa Keijzer pasten in het blauwe 

beeld, met vergezichten en zeelandschap-

pen. Zelfs de bekende Peter R. de Vries 

keek zijn ogen uit. 

Topschrijfster Simone van der Vlugt ver-

telde op zaterdag boeiend over haar re-

cente roman ‘Nachtblauw’, een meeslepend 

verhaal over Catrijn die in een Delftse pla-

teelfabriek haar artistiek talent weet om te 

zetten in het ontwerpen van Delfts Blauw. 

Drs. Aldwin Kroeze belichtte als kunstwe-

tenschapper bevlogen de rol van ‘blauw’ in 

de kunst. En die is groter dan je ooit kon 

denken. De Portugese zangeres Magda 

Mendes zong, ondersteund door gitarist 

Ward Veenstra, indringende fado’s. Zo ex-

pressief, soms subtiel dan weer rauw, dat 

het blauw bijna uit je ogen wegtrok. Hoe 

de ‘blauwe hap’ en het ‘blauwe menu’ in 

respectievelijk Het Wapen van Ankeveen 

en restaurant Lekr smaakten, heeft uw ver-

slaggever niet zelf kunnen vaststellen. Hij 

wilde geen blauwtje oplopen. 

Blauw het codewoord in Ankeveen

De 38e Prins van Turvendonk: prins Dennis I werd 

met zijn hofdames Marijke en Eveline (rechts) 

zaterdagavond met vuurwerk welkom geheten. 
Wijdemeren in Beeld
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Kort nieuws
DOOR: HERMAN STUIJVER

Buiten de zwerfkeien 

van Joost Zwagerman

Binnenkort in City of Wesopa: 

do.10 nov., film, za. 12 nov. mu-

ziek,  zo. 13 nov. muziek, do. 17 

nov. film, vr. 18 nov. toneel. Info: 

www.wesopa.nl

Het koor Emotions zoekt man-

nen en vrouwen voor de Kerst-

gezinsviering. Tot 9  december 

repetities. 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.


