
door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN - Woensdag 

18 september was in het 

gemeentehuis de kick-off 

van het Social Lab voor 

Wijdemeerse jongeren. 

Nadat de avond vooraf een 

WhatsApp groep was aan-

gemaakt, die gelijk ontplofte 

door de uitwisseling van de 

vele chats, kon de groep van 

twintig deelnemers elkaar of-

fline tijdens de bootcamp in 

de raadzaal face to face ont-

moeten, om vervolgens on-

line, via Skype, FaceTime of 

de Facebook community aan 

de slag te gaan.

Deze introductietekst maakt 

gelijk duidelijk dat de we-

reld van jongeren en de wijze 

waarop zij communiceren niet 

vanzelfsprekend aansluit bij 

de meer formele en ambtelijke 

omgeving van gemeenten. En 

daar wil Wijdemeren verande-

ring in brengen. Via het Social 

Lab kunnen jeugdigen van 13 

tot 21 jaar op een eigentijdse 

manier hun stem laten horen 

en daarmee invloed uitoefe-

nen op beleid dat hen betreft. 

Een nieuw initiatief, dat van de 

1900 jongeren die Wijdemeren 

telt, in elke dorpskern wel 

een paar jongens en meiden 

aansprak. Dit selecte groepje 

meldde zich vorige week in 

de raadzaal, waar wethouder 

Joost Boermans hen welkom 

heette. Hij benadrukte dat de 

gemeente er belang aan hecht 

dat jongeren zelf invloed uitoe-

fenen op de plek waar ze wo-

nen. “Waar moet Wijdemeren 

naar toe? Wat vinden jullie nu 

echt nodig?” was zijn oproep, 

waarbij hij tegelijk aangaf dat 

er nog geen geld gereserveerd 

is voor de concrete uitwerking. 

Daarmee leek het voorstel van 

een van de jongens om een 

zwembad te bouwen ook niet 

reëel. “We gaan niet spelen met 

illusies” vulde Boermans aan 

“maar als het om iets gaat dat 

echt belangrijk is, gaan we cre-

atief nadenken over de finan-

ciering en zo nodig de barrica-

des op om het te realiseren.” 

Jongerenthema’s 

In de bootcamp die volgde, 

werd de groep op ideeën ge-

bracht door medewerkers van 

de gemeente en het jongeren-

werk, die korte presentaties 

gaven over hun activiteiten 

voor de jeugd. Ook hier was de 

afstand soms wat groot tussen 

het beleidsmatige vakjargon en 

de eenvoudige jip-en-janne-

ketaal, maar dat wist Marieke 

Mulder handig te overbruggen. 

Namens CNV Jongeren onder-

steunt zij in samenwerking met 

Partners&Pröpper de gemeen-

te bij de opzet van het Social 

Lab. Zodra Marieke merkte 

dat begrippen niet helemaal 

helder waren vroeg zij om een 

toelichting en een reactie uit 

de zaal. Daardoor bleven de 

verhalen levendig, hoewel de 

lange zit soms ook wat gezucht 

en gesteun opleverde. Elke 

medewerker sloot de presen-

tatie af met een hulpvraag, als 

suggestie voor de jongeren om 

als thema op te pakken. Hoe 

kan de gemeente bijvoorbeeld 

kwetsbare jongeren betrek-

ken en bereiken? Wat kan aan 

de toename van overgewicht 

worden gedaan? Hoe kan er 

meer bekendheid komen voor 

het Jeugdsport-/cultuurfonds? 

En wat kan de gemeente be-

tekenen voor jongeren zonder 

school of werk?

Eigen inbreng

Tijdens de pizzapauze praat-

ten de jongeren verder over de 

genoemde thema’s. De onder-

werpen waren herkenbaar en 

riepen persoonlijke ervaringen 

op. Daardoor was de één gelijk 

enthousiast om iets aan het 

probleem overgewicht te doen, 

wilde een ander aan de slag met 

de zoektocht naar werk en had-

den sommigen juist wat last 

van keuzestress. Want naast 

de geopperde vraagstukken, 

konden ze zelf ook nog punten 

inbrengen. Zoals het creëren 

van een leuke (hang)plek voor 

jongeren. Dat was ook iets dat 

hen bezig hield, maar wisten ze 

hun mede lab-leden hiervan te 

overtuigen? 
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Voorheen De Brug voor Nederhorst den Berg en WWW voor Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Hoveniersbedrijf

WWW.BOUWERTOTAAL.NL

Tuinontwerp, aanleg en onderhoud

Nederhorst den Berg Tel.: 0294-251957

Mobiel 06-21802474

Wasserij Gerard Best BV is reeds jaren
het adres voor het reinigen van uw
stoomgoederen. U bent bij ons van
harte welkom aan de Vaartweg 20. 

(bij de chinees de straat in)

Openingstijden: ma t/m vrij van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Vaartweg 20-21, Ned. den Berg
Tel. 0294 - 251440, info@wasserij-best.nl  

www.wasseri j -best .nl

Jongeren geven gemeente advies

Social Lab Wijdemeren van start

Tijdelijk nieuw adres: Voorstraat 32a, 

Nederhorst den Berg, tel. 0294 - 251274

Openingstijden: Maandag van 13.00 tot 17.30 uur

Dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 17.30 uur en zaterdag 09.00 tot 17.00 uurMODE EN LINGERIE
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius 

 035 - 6561285

 Wo. 25 sept.: 19.00 uur:

 J. Dresmé.

 Za. 28 sept.:  19.00 uur:

 J. Dresmé.

◗ St. Martinus 

 035 - 6561252

  Zo. 29 sept.: 09.30 uur: 

 J. Dresmé.

◗ OLV Hemelvaart 

 0294 - 251315

 Za. 28 sept.: 19.00 uur:

 Liturgiegroep.

◗ De Kuijer 

 0294 - 251315

 Wo. 2 okt.: 11.00 uur:

 J. Dresmé.

PKN Gemeenten 

◗  Willibrordkerk 

 0294 - 251230

 Zo. 29 sept.: 10.00 uur:  

 Ds. E.J. van Katwijk.

◗  De Graankorrel 

 035 - 6569182

 Zo. 29 sept.: 10.00 uur:  

 Ds. J. Ridderbos.

◗   Herv. Gem. ‘s-Grav. 

 035 - 6560598

 Zo. 29 sept.: 10.00 uur:  

 Ds. G.J. van Beek.

◗  Herv. Gem. K’hoef 

 035 - 6560598

 Zo. 29 sept.: 09.30 uur:

 Ds. J.H. Osch.
 

Streek Gemeenten 

◗  Oec. Streekgemeente  

 Oude Kerkje K’hoef 

 035 - 6561961

 Zo. 29 sept.: geen opgave ontv.
  

◗   Evangelische Gem. 

Zo. 29 sept.:10.00 uur:

R. Bogaerds.

Diensten in OAZ gebouw,   

Fijnvandraatlaan 2 Weesp

Alarmnummer 1-1-2
Huisartsen
J. Bakker, Kerklaan 34 035 - 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)
C.D. Hoogerbrugge en B. Geels, Meidoornlaan 1 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) 0294-253519/035 - 6562900
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 582 16 95 

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50
Klusjesteam Wijdemeren  035 - 6561860/0294 - 251315
SOS Telefonische hulpdienst  035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:
De Klimboom Kinderopvang 0346 - 258044
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 de Teddybeer 06 -10566343
Gastouderbureau De Klimboom 0346 - 262887
Naschoolse opvang Thuiz bij 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@gooi.politie.nl
Wijkagent Dennis van Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@gooi.politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777
Bergse Speeltuin 0294 - 251773

Belangrijke telefoonnummers

WANNEER TIJD WAT WAAR

do. 26 sept. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht

vr. 27 sept. 14.30 u. Stijldansen voor ouderen SCC, Blijklaan 1, NdB

vr. 27 sept. 20.00 u. D3D Jamsessie voor jong en oud De Drie Dorpen, Ankeveen

vr. 27 sept. 20.00 u. Klaverjassen kantine ASV

za. 28 sept. 10.00 u. Verkoop certificaten IJsclub clubgebouw, NdB

za. 28 sept. 11.00 u. Jeu de Boule toernooi: m/m v/v sportterrein ASV

za. 28 sept. 20.15 u. Voc. Ens. Fioretto, Einde Zomer Oude Kerkje, Kortenhoef

27-29 sept.  Piano Forte Weekend Jagthuis;Middenwg. NdB

Activiteiten agenda

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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



Persbericht Vereniging Werkaandeweg

De proef 30km-inrichting 
Vaartwegen moet doorgaan!
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Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren 

bereiden zich gezamenlijk voor op 

de veranderingen op het gebied van 

jeugdzorg, werk & inkomen en zorg 

& begeleiding. De drie colleges van B 

en W hebben een gezamenlijke visie 

geformuleerd en geschetst hoe de 

toegang tot ondersteuning en zorg 

eruit zou kunnen zien in de wijken, 

kernen en dorpen. Deze twee voor-

stellen bieden de colleges ter bespre-

king aan de gemeenteraden aan. 

Nieuwe taken

Met ingang van 2015 krijgen alle ge-

meenten er nieuwe taken bij in het 

sociale domein. De rijksoverheid en 

de provincie dragen taken over op het 

gebied van de jeugdzorg, werk en inko-

men en de verzorging en begeleiding 

van mensen die het op eigen kracht 

niet geheel redden, even of voor lan-

gere tijd. Daarmee worden gemeenten 

verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk 

& inkomen en zorg & begeleiding aan 

inwoners. Tegelijk krijgen alle gemeen-

ten hiervoor minder financiële midde-

len, is er een noodzaak tot efficiency en 

zijn de kwalitatieve eisen aan gemeen-

telijke organisaties hoog. De ontwikke-

lingen vragen een nieuwe manier van 

werken, waarbij ook wordt uitgegaan 

van een actieve samenleving en betrok-

ken en zelfredzame burgers. 

Vraag centraal

De drie projectwethouders Jaap 

Verkroost (Stichtse Vecht), Joost 

Boermans (Wijdemeren) en Christian 

Zweghuis-Zierleyn (Weesp) hopen dat 

door samenwerking de slagkracht gro-

ter wordt. Ze willen zorg leveren aan 

degenen die het echt nodig hebben. 

Voor ‘zorgvragers’ moet het makkelij-

ker worden: dichtbij of lokaal georgani-

seerd en zonder onnodige rompslomp. 

In de visie van SWW staat de vraag van 

de inwoner staat centraal, niet het sy-

steem. Daarom vragen de gemeenten 

aan de inwoners en samenwerkings-

partners om mee te denken over hoe de 

veranderingen eruit moeten gaan zien. 

Dichtbij

Naast de gezamenlijke visie op de veran-

deringen in het sociale domein, stelden 

de drie colleges van B en W een zoge-

heten ‘Houtskoolschets Toegang’ vast. 

Daarin wordt geschetst hoe toegang tot 

ondersteuning en zorg zo eenvoudig 

en efficiënt mogelijk kan worden geor-

ganiseerd voor ‘zorgvragers’. Het kan 

dan gaan om eenvoudige vragen. Maar 

ook om situaties waarin de problemen 

zich inmiddels hebben opgestapeld. De 

gemeente gaat gebiedsgericht te werk: 

dichtbij en lokaal. Uitgangspunt is om 

de toegang voor inwoners zo dichtbij 

en zo eenvoudig mogelijk  te organi-

seren, waarbij zoveel mogelijk ook de 

omgeving van de ‘zorgvrager’ wordt 

ingeschakeld. Om te zorgen voor een 

goede afstemming tussen de hulpvraag 

en de hulpverlening (door vrijwilligers 

en professionals), voeren de gemeenten 

de regie. Dit onder het motto: één huis-

houden, één plan, één regisseur. 

Meedenken

De Houtskoolschets Toegang is een 

schets; deze moet dus nog dit jaar verder 

worden uitgewerkt. De drie gemeenten 

gaan dat samen met de samenwerkings-

partners en inwoners op korte termijn 

doen. Ook de Wmo-raden en cliënten- 

en seniorenraden worden  geconsul-

teerd. Het collegebesluit vormt de start 

van een uitgebreid en intensief partici-

patietraject in de drie gemeenten. In de 

komende periode wordt er een brede 

gedachtewisseling georganiseerd over 

de Visie en de Houtskoolschets, met 

vele betrokkenen op vele niveaus: met 

inwoners, met de (formele) advies- en 

cliëntenraden binnen de drie gemeen-

ten, en met onze partnerorganisaties 

in het sociale domein. De resultaten 

van deze gedachtewisseling worden 

gebruikt om de eerste schets verder uit 

te werken. In oktober wordt de verder 

uitgewerkte schets met de drie gemeen-

teraden besproken in informatieve 

commissievergaderingen of werkses-

sies. De drie colleges bieden de Visie en 

de Houtskoolschets ter vaststelling aan 

aan de drie gemeenteraden. Over deze 

stukken zullen de drie gemeenteraden 

in november 2013 een definitief besluit 

nemen.  

Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren 
en het sociaal domein

De bewonersverenigingen Werk-

aandeWeg.NU en VB EKC zijn zacht 

uitgedrukt onthutst over het plan 

van het CDA om door middel van 

een motie de proef met de bloem-

bakken onmiddellijk te staken. We 

hebben vele argumenten waarom 

de proef moet doorgaan. Deze ar-

gumenten sturen we aan alle leden 

van de raad en het college. We ont-

raden het staken van de proef met 

klem. 

Een paar hoofdzaken

In plaats van de leereffecten die tot 

nu toe zijn opgedaan, te gebruiken 

voor verbeteringen, gebruikt het 

CDA deze ervaringen om de zaak 

af te blazen. Dat daarbij de brand-

weer ten tonele wordt gevoerd is op 

z’n zachtst gezegd alsof je water ziet 

branden. Natuurlijk moet rekening 

gehouden worden met de hulpdien-

sten. Maar het op één waarneming 

afblazen van een proef die zo grondig 

is voorbereid, kan ook de brandweer 

niet willen.

Er is nog meer geleerd. De feitelijke 

inrichting kan qua vormgeving en 

installatietechniek veel professio-

neler worden aangepakt. Het komt 

dus goed uit dat de proef op alle 

vaartwegen in deel 1 (Noordereinde, 

Koninginneweg en Canneburgerweg) 

en 2 (Zuidereinde en Emmaweg) is 

geknipt. Nu kunnen we leren hoe we 

het in deel 2 beter kunnen doen. Ook 

kan worden rechtgezet wat in deel 1 

niet goed liep.

Er wordt op de sociale media actie 

gevoerd tegen de bloembakken. Wij 

vinden dat iedereen het recht heeft 

zich te uiten zoals hij of zij dat wil. 

We vinden evenwel ook dat als die 

uitingen de heftigheid hebben die 

ze soms hebben gevraagd mag wor-

den of de actievoerders zich in de 

doelstellingen voorbereiding van het 

vaartwegen project hebben verdiept. 

Waarom hebben we de actievoerders 

niet bij de inspraak gezien? Ze waren 

van harte welkom.

een blik vooruit

Tenslotte, over actie gesproken, we 

hebben waardering voor de serieuze 

aanpak met de petitie en de handte-

keningenactie van de tegenstanders. 

Nu weten we met wie we te doen heb-

ben en kunnen met hen in gesprek 

gaan. We hopen dat de gemeente dat 

ook zal doen. Intussen moet de proef 

doorgaan. Een halve proef geeft on-

voldoende inzicht in wat mogelijk is 

en wat niet. Als je je in zaak verdiept 

begrijp je dat ook. 

We hopen dat we aan het eind van 

de hele proef in goed overleg tot een 

conclusie kunnen komen: wel of geen 

bloembakken als middel om het doe 

te bereiken: leefbaarder en veiliger 

vaartwegen.

Sociaal Cultureel Centrum 
(SSC) presenteert:
Tuin beplanten met hovenier Gé Leurs 

Wilt u leren welke planten het beste ge-

dijen in uw tuin? Meld u dan aan voor de 

workshop Tuinbeplanting op maandag 

30 september om 19.00 uur. Prijs: € 7.50 

incl. koffie/thee. Inschrijven? 06 155 82 

425 of 0294 252572, jagerkui@xs4all.nl

SSC, Blijklaan 1, Nederhorst den Berg
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Social Lab Wijdemeren
van start
Uiteindelijk werd in het laatste uurtje van 

de bootcamp bepaald welke thema’s wer-

den opgepakt en door wie. Elk subgroepje 

heeft nu twee maanden de tijd om het geko-

zen onderwerp verder te verkennen en uit 

te werken tot een advies. En of er dan ook 

echt wat mee gedaan wordt? Dat is natuur-

lijk wel de bedoeling, legde Joost Boermans 

de jongeren uit, maar daarvoor moet het 

voorstel gesteund worden door de meer-

derheid van de gemeenteraad. Voldoende 

draagvlak is volgens hem dus essentieel, 

waarbij hij ook wees op de invloed van de 

lokale pers. Maar ja, of de jeugd daar nu zo 

gevoelig voor was? Want even later riep een 

meisje: “Kranten? Ik lees toch geen kran-

ten!” Ahum... kunnen wij als Weekblad ook 

nog een hulpvraag indienen?
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Wijdemeertjes 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 € 2,50 per gedrukte regel. Voor schriftelijk aanleveren 
gaarne uw bericht sturen naar: Dunnebier Print BV, Postbus 88, 1394 ZH Nederhorst den Berg. Betaling uitsluitend 
contant op kantoor (niet bijsluiten!), Nieuw Walden 6 te Nederhorst den Berg. 

GRATIS
PROEFSESSIE

SLENDER YOU
Maak nu nog een afspraak

voor september.
Slender You studio kortenhoef

Winkelcentrum Meenthof
Telefoon 035-656 61 13

SLENDER YOU
De andere manier van bewegen!

ZONNEBANK
HYDROMASSAGE

FISH SPA

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
voor deskundig snoeiwerk, tuin-
aanleg, onderhoud en bestrating. 
Bel voor een vrijblijvende offerte: 
06-43086321.

Wespen, houtworm of ander
ongedierte? www.vermex.nl

Tel: 035 - 544 76 38

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, re-
paratie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 
en nog veel meer. Stichts End 28 
Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 
info@harrit.eu

Advies bij leerproblemen
Intelligentie/dyslexie-onderzoek 

06-51719078
www.elsvervaart.nl

Computerhulp aan huis
Voor installatie, storingen,

reparatie, virusverwijdering,
netwerken, internet en meer!

Snel en vakkundig.
Tel: 0294-25 10 26

thuishulp@decomputerwinkel.nl
Bel of mail voor een afspraak!

“Uitgeroepen tot 
beste servicebedrijf 2012”

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 
Bel ons voor een vrijblijvende of-

ferte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Wilt u uw auto verkopen? 
Bel: 06-54674677.

Laat gerust De Leeuw los in uw 
tuin! Tuinontwerp, -aanleg, -on-
derhoud en bestratingen. www.
lionhoveniers.nl tel. 0294-
253848.

Beautycenter Monique
Gedipl. Schoonheidsspecialiste
Tel. 035-6562753/06-47376085

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109.

Jacqueline Hand & Feet Care
Kortenhoef 035-6563548

NIEUWE Schimmelnagel-
behandeling: in 1 maand
gezonde nagels. Kijk voor 

info op www.jacqueline-hfc.nl 

Timmerbedrijf Bosson
Aanbouw, verbouw, renovatie, 

dakkapel enz.
Telefoon: 035-6563015.

Kinderfeestje!!! Wilt u een ge-
weldig feestje voor uw kind, 
maar heeft u geen zin in de rom-
mel thuis! Dan bent u bij de 
Pannenkoektuin aan het juiste 
adres. Voor informatie Pannen-
koektuin Nederhorst den Berg 
telefoonnummer: 0294-253807. 
Iedere donderdag = pannen-
koekdag, dan zijn alle pannen-
koeken maar € 5,-.

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repa-
raties klaar terwijl u wacht (ind. 
mogelijk). E. du Perronstraat 38, 
1382 SZ Weesp. Tel. 0294-418722

Meubelstoffeerderij Martinus. 
Voor het stofferen van uw fau-
teuil, boot- en caravankussens. 
Tel. 035-6230901, mob. 06-
53449761.

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

SCHILDERS & AFWER-
KINGSBEDRIJF KOLS 

Voor al uw binnen- en buiten 
schilderwerk. Voor meer info:

Tel. 035-6267299
www.schilderkols.nl

Tuincentrum Bosson
Zaden & groenteplanten
Loodijk 7A s-Graveland 

Tel: 035-6562513

Talent of geen talent? Maakt 
niet uit. Kom lekker schilderen. 
nicovanderwolk.nl  035-6563060

24 kr- SUISSE GOUD - btw.0
Dhr. K. H’sum: 06-13606539

VOEDINGSCOACH
Marja van Wagensveld

helpt u bij
10 KILO KWIJT IN
10 WEKEN TIJD!!

Bel voor meer informatie
06 - 222 07 965

www.degarage.nl

Het nieuwe cursusprogram-
ma is uit, kom gezellig op cur-
sus zodat u de lange donkere 
avonden wat leuks kunt doen. 
Hobbykelder, Laarderweg 26, 
Bussum, Tel. 0356923844 hob-
bykelder@hotmail.com

Strijkende Assistent
voor al uw strijkwerk!

06-53170990

PRAKTIJK VOOR LOGOPEDIE
“LOGOPRAKTIKUM”

te Kortenhoef
Tel: 06-51 917 918

T.H Studio Vrij uitzicht.
incl.gas.water.licht €595

info: 0294-484441

Winterjassen (Robin) nu van 
49,95 voor € 29,95! Op=op. 
Werkjassen MASCOT, warme 
(laars)sokken STAPP Werk-
schoenen, waterdichte off-
shore laarzen SiXton. Sloot-
gereedschap, zoals baggerbeu-
gel (hand) zeis, laaihaak, met 
lange stelen. ANTI-SPIN, mol-
lenklemmen, muizenkorrels en 
klemmen. Berko, Uw specia-
list in diversiteit! Middenweg 
128a NDB.

AVIA KORTENHOEF
tanken - korting

bediening - sparen

Beste Charley’s bezoekers, 
vanaf 7 Oktober zijn wij i.v.m. 
de winterperiode op maandag 
en dinsdag gesloten. Wel hou-
den wij ook de gelegenheid 
voor u open om uw bruiloft, 
feestje of partijen te vieren op 
maandag en dinsdag. Beide 
kerstdagen zijn wij geopend 
vanaf 14.00 uur. Neemt u ge-
rust contact op met ons via 
0294-252529 of mail naar 
info@charleys-diner.nl www.
charleys-diner.nl 
Bedankt voor uw begrip

Tuinman heeft nog tijd 
€ 16,- p/u 06-53373895.

Te Huur aangeboden
Bedrijfs/Winkelruimte 

in Vreeland bij kapsalon
kan worden afgesloten
keuken en toilet delen

ong.20 M2 Breedstraat 1-3
€ 450 euro p.m. incl.

info 0294-230028

Opening winkel/praktijk 
Truepoint, Nieuwstad 14 

in Weesp op dinsdag 15 ok-
tober vanaf 10.00 tot 18.00 
uur. Ontmoetingsplaats - 

Behandelingen - Workshops 
- Meditaties 

TE HUUR WOONRUIMTE
bovenverdieping

op het Noordereinde 295
oppervl. ong 4,5 bij 10 mtr

eig.opgang,slaapkamer
keuken/woonkamer,

toilet/douche, wasm aansl
fietsenhok,park gel over-
zijde weg .huurpr all inn

€ 550, per/mnd 1 mnd borg
info na 6 uur hr vd Vel-

den tel 06-13163653

Serieuze bijrijder/sters gezocht 
voor Quarter horse eventueel 
ook mennen. Tel. 06-51613589 
of liesbeth75@gmail.com

AVIA KORTENHOEF
tanken - korting

bediening - sparen

Schilderwerk groot of klein,
binnen of buiten. Schilder

PMC biedt u altijd een vrijblij-
vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

NIEUWE LESSEN YOGA ! 
Critical Alignment en Iyengar 
Yoga voor juiste houding, tech-
niek of om van je rugklachten 
af te komen. www.yogatoday.
nl 

MODE ATELIER: Marian 
Kosterink-Kerkelanden, Ik 
geef naailes in kleine groepjes 
aan beginners en gevorder-
den.Hier door krijgt u altijd 
optimale aandacht. Tel.035-
6212640 e-mail; M.kosterink@
gmail.com

Goed afsluitbare opslag-
ruimte te huur (ca 12m2)
Kortenhoef. 035-6560024

Bibliotheek ‘s-Gravelandseweg 
55 te Hilversum: Lezing door 
Jan Wolter Bijleveld over 
LOSLATEN. Donderdag 3 ok-
tober van 20.00 tot 22.00 uur. 
Kosten: € 10,- incl. koffie en 
thee.
 
Onafhankelijk financieel ad-
vies? www.smitvernooij.nl 
0294-253444

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl 

0294-253444

Jan Vos Sierbestrating Tevens 
aanleg tuin, vijver en schuttin-
gen. Tel. 0294-252794 of 06-
54924508. www.janvos-sierbe-
strating.nl.

NAJAARSTUIN? SNOEI, MAAI 
EN SPIT MET SCHERP 
TUINGEREEDSCHAP!
www.hagenslijperij.nl
HAGENgereedschapslijperij
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Colofon

Kort nieuws
Verenigingen kunnen hun ac-
tiviteiten vast laten zetten in de 
activiteitenkalender. 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.versavrijwilligerscentrale.nl

Elke 55+er kan iedere woens-
dag, vrijdag en zondag in woon-
zorgcentrum de Kuijer eten. 
Open van 17.00-18.00 uur voor 
€ 7,50 p.p. Opgeven via tel. nr. 
0294-253651.

Kerkgenootschap der 
Zevendedags Adventisten, 
Boomberglaan 6, Hilversum 
houdt voor een ieder, elke za-
terdag (Sabbat) bijbellessen van 
10.00-11.00 uur en eredienst 
van 11.00-12.00 uur.

Zomaar binnenlopen voor kof-
fie en een praatje met een paar 
gezellige mensen? Elke 1e en 3e 
woensdag van de maand staat 
v.a. 10.00 uur de koffie klaar in 
De Bergplaats.

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-
6562542.

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) op-
sturen voor vrijdag16.00 uur en 
voor de weekendactiviteiten is de 
sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Kopij
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Nu al 400 handtekeningen tegen 
bloembakken
Een paar Wijdemeerderders zijn een 

handtekeningenactie begonnen te-

gen de geplaatste en de nog te plaat-

sen bloembakken in het dorp. Ook is 

er een online petitie via http://geen-

bloembakkeninwijdemeren.petities.

nl/. De actievoerders willen met de 

petitie en handtekeningen duidelijk 

maken dat wethouder Abrahamse 

het verkeerd heeft dat er slechts een 

handjevol tegenstanders zijn. Het is 

geen actie waarbij men deur aan deur 

een handtekening heeft verzameld. 

Mensen die hebben getekend, heb-

ben er wel zelf wel wat voor moeten 

doen, namelijk: inscannen, opsturen 

of langsbrengen. De totale teller staat 

binnen vijf dagen al op ± 400 (19-09 

-red.) en dit moeten er natuurlijk nog 

meer worden. 

Op donderdag 26 september willen 

de actievoerders tijdens gemeente-

raad de handtekeningen aanbieden 

aan B&W. Het CDA heeft een mo-

tie ingediend die erop neer komt dat 

Wijdemeren stopt met de bloembak-

ken. Dus doet men een oproep om in 

groten getale aanwezig te zijn, dat zou 

een extra signaal betekenen voor de 

raadsleden. Overigens loopt de actie 

ook gewoon door na de raadsverga-

dering, want ook de bloembakken 

aan Zuidereind en Emmaweg staan 

in de planning.  Het  formulier down-

loaden en printen kan via: 

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m /

fi le/d/0Bwwtf CphyBy-

T R k R m T H h F W T d p d j Q /

edit?usp=sharing

Plaatsen waar de formulieren afgehaald 

en ingeleverd kunnen worden zijn: 

Vakgarage Richtlijn, E. Mooylaan1, 

Kortenhoef; Zeldenrust Autoschade, 

Machineweg 42a, Nederhorst den 

Berg; Bandenmaat Cannenburgerweg 

2b, Ankeveen; Autobedrijf van de 

Bilt Cannenburgerweg 55, Ankeveen; 

Blokker Meenthof Kortenhoef (alleen 

inleveren bij de kassa).

Bloembakken
Onlangs reed ik met mijn kinderen over 

het Noordereind. Ik rijd daar elke dag 

om naar mijn werk te gaan. Maar mijn 

kinderen waren daar de laatste maan-

den nog niet geweest. Opeens hoor ik 

vanaf de achterbank: “Wie heeft die gek-

ke bakken op de weg gezet, mam? Dat 

hoort toch niet?  Dit is toch gevaarlijk? 

Echt een beetje gek hoor, mam!” Waar 

het hele dorp zich al maanden druk over 

maakt, wordt nu bevestigd door een kind 

van net 4 jaar. Een kind naar mijn hart! 

Want het is inderdaad levensgevaarlijk, 

onoverzichtelijk, en (zeker voor kinde-

ren) onbegaanbaar. 

“Waarom staan die bakken daar dan, 

mam?”

“Ja lieverd, dat is een goede vraag. Er zijn 

een paar meneren en mevrouwen die 

willen dat heel graag, en die hebben ge-

zegd dat dit heel mooi en veilig is. En die 

mensen die schreeuwden dat heel hard, 

en hebben hun zin gekregen.”

“Ja, maar mama, dat is toch gek? Als ik 

schreeuw, krijg ik van jou nooit mijn zin, 

maar moet ik zelfs van jou op de mat 

gaan zitten.”

Tja....daar zit je dan.....ik realiseer me; 

mijn mannetje heeft gelijk. 

Bloemen kunnen prachtig zijn, maar 

horen inderdaad in de tuin. Eventueel 

met een bak er om heen, maar niet op 

de openbare weg. Een 4-jarige snapt dat 

zelfs. Dus haal alsjeblieft nu eindelijk die 

bakken weg. En laten we de bedenkers en 

voorstanders met een bedankbloemetje 

op de mat zetten. 

En dan moeten we er maar om lachen 

achteraf: wat was dit idee een slechte bak. 

Esther Luijer, Kortenhoef

Tegen de bloembakken levert veel 

creatieve bijdragen op, zelfs in Lego.

Lezers schrijven

Tot mijn grote schrik lees ik in de lo-

kale pers dat u voornemens bent de 

proef met de bloembakken in ‘s-Gra-

veland zo snel mogelijk te willen be-

eindigen. Enerzijds begrijpelijk. Na 

het jarenlange bewind van de heer 

Neef, die alle verzoeken om maat-

regelen te nemen tegen de enorme 

verkeersoverlast op het Noorder- 

en Zuidereinde aan de kant schoof 

“omdat hij ooit al eens alles had ge-

probeerd” of bij voorbaat riep dat het 

gewest toch nooit akkoord zou gaan, 

lijkt het logisch dat ook nu weer 

het CDA meteen de knuppel in het 

hoenderhok gooit. Mag ik u beide 

adviseren dan meteen te kijken naar 

de ambulances? Maar wellicht houdt 

u deze troef nog achter de hand voor 

het geval er een oplossing komt voor 

de brandweerwagens. 

Anderzijds zeer vreemd dat, na het 

jaren- en jarenlange proces, u dit as-

pect blijkbaar bent vergeten en u het 

nu ineens niet te begrijpen vindt dat 

er een proef wordt gedaan met be-

perkende maatregelen. Ik neem voor 

het gemak maar aan dat u niet woon-

achtig bent aan de straatkant van 

het Noordereinde of Zuidereinde. 

Het is overigens erg gemakkelijk 

om het rapport van de brandweer 

als stokpaardje te gaan gebruiken. 

Uit het rapport valt te lezen dat  

hun aankomsttijd nog altijd binnen 

de normtijd van 15 minuten viel. 

Tevens waren vorig jaar de nood- 

en hulpdiensten geïnformeerd en 

desgevraagd hebben zij aangegeven 

geen problemen te hebben met de 

plannen m.b.t. hun aanrijtijden. Ook 

zijn er tot nu toe blijkbaar nog geen 

klachten ingediend door de nood- en 

hulpdiensten bij B&W. 

In plaats van uw gemakkelijke truc 

om in de publiciteit te komen, (alle-

bei hebt u uw ‘15 minutes of fame’ 

weer gehad in onze lokale krantjes) 

is het zinvoller om mee te denken 

aan een oplossing. Uit de losse pols 

noem ik er een paar: De Kwakel in 

twee richtingen open stellen voor 

hulpverkeer. De brandweer lijkt 

vooral bezorgd om meldingen van 

de  Franse Kampweg, als ze in die 

gevallen over De Kwakel mogen rij-

den is hun probleem met de bakken 

op het Noordereinde merendeels 

opgelost. 

Of is het wellicht al technisch reali-

seerbaar dat er verkeerslichten ko-

men op alle belangrijke punten die 

bij een naderende brandweer- of 

ziekenwagen allemaal op rood sprin-

gen, misschien kan zoiets ver tevo-

ren vanuit desbetreffende wagen 

worden ingeschakeld. Of helemaal 

niets, de brandweer komt nog altijd 

ruim binnen de gestelde normtijd 

aan. Of koop alle woningen die aan 

de ‘s-Gravelandse vaart gelegen zijn, 

gooi ze plat en maak er een lekkere 

brede provinciale weg van. Dan zijn 

alle nood- en hulpdiensten er nog 

sneller en mag iedereen officieel 80 

km per uur rijden.

Tot slot, als bewoner van het 

Zuidereinde kan ik niet wachten 

op ‘onze’ bloembakken. Ik vind het 

Noordereinde heel mooi gewor-

den, een beetje landelijk aanzien 

wat hoort bij het landweggetje dat 

door ons ons kleine dorpje loopt. En 

een heel stuk rustiger, daar ging het 

vooral om. 

Met vriendelijke groet, 

Liesbeth Jager

Geachte mevrouw Siderius, heer Verbruggen 
en collega CDA raadsleden, 
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Pakje Speculaas-
brokjes (8 stuks)

deze week van € 3,08
voor slechts 

€ 2,15

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

NIEUW IN ONZE SALON!
Pedicure / Stoelmassage / Duobehandelingen
Gezichtsbehandelingen / Reiki-behandeling

We werken alleen op afspraak
Reeweg 2A l Nederhorst den Berg

0294-255425 l www.enerki.nl l info@enerki.nl
We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier.

Te huur: Magazijn/productie ruimte á 600 m2 de Slenk Ankeveen.
 Kenmerken zijn onder meer:
 •  +/- 21.5 m. (breed)  x 28.5 (diep) 
 • 3 x overhead deur, 5.8m breed X 4.7m hoog
 • 25m kolomvrije overspanning, 7 m. hoog 
 • Kantoor + kantine units aanwezig, incl. sanitair/keuken
 • Goede betonnen bedrijfsvloer met slib en olieafscheider
 • Elektra-installatie (3 x 63 Amp.) incl. krachtstroom en verlichting
 • Evt. ruim buitenterrein bestaande uit stelconplaten bij te huren

Huurprijs p/jaar: € 33.000,= excl. BTW
Voor inlichtingen bel: 035-656 3517 of e-mail: info@verhuizers.nl 

Machineweg 29
1394 AT Ned. den Berg 
Tel.: 0294-251529 
Mobiel: 06-22486625
E-mail: onderhoudswerkendebruin@gmail.com 

Voor al uw binnen- en
buiten schilderwerk
en wandafwerking

Annemarie

Vier soorten gevoelens
Annemarie Masselman heeft ervaring in 

relatietherapie en coaching. Ze wil die erva-

ringen delen met iedereen die meer inzicht 

wil krijgen in menselijke relaties; je relatie 

met jezelf en de wereld om je heen.

Er zijn gevoelens die oplossingen mogelijk 

maken (bv. liefde) en er zijn gevoelens die 

oplossingen verhinderen (bv. haat). Je kunt 

op emotioneel niveau vier soorten gevoelens 

onderscheiden: het primaire gevoel, het se-

cundaire gevoel, de overgenomen gevoelens 

en meta- of zijnsgevoelens.

Primaire gevoelens

Dit zijn gevoelens die voortkomen uit een di-

recte situatie en die overeenkomen met hoe 

die situatie is. Primaire gevoelens komen voort 

uit een innerlijke drijfveer. Als je bijvoorbeeld 

een geliefde verliest word je overweldigd door 

verdriet. Huilen en snikken hoort daarbij. Je 

verdriet is in overeenstemming met de situ-

atie. Zodra je je aan primaire gevoelens over-

geeft, zijn ze ook gauw voorbij!

Secundaire gevoelens

Het secundaire gevoel volgt een innerlijk beeld 

en niet de werkelijkheid. De ogen zijn hierbij 

vaak gesloten om in contact te zijn met het in-

nerlijke beeld. Het secundaire gevoel wil het 

handelen verhinderen. Je blijft vaak hangen in 

zo’n gevoel. Het heeft meestal met verleden of 

toekomst te maken. Als je iemand wilt helpen 

om uit een secundair gevoel te komen, zeg dan 

tegen die persoon: “kijk me aan!” Oogcontact 

brengt iemand bij het primaire gevoel, in de 

realiteit. Dit kan een ánder gevoel zijn. Vaak 

lacht men dan in plaats van te huilen of men 

wordt verdrietig in plaats van boos. Woede 

is sowieso vaak een afweergevoel. Hieronder 

liggen liefde, pijn en onmacht als primaire ge-

voelens. Door te kiezen voor woede voel je je 

‘sterk’, maar In feite bedonder je jezelf!  Alleen 

door je primaire gevoelens te erkennen kun 

je ervaringen 

verwerken en 

groeien!

Overgenomen gevoelens

Dit zijn gevoelens van buitenaf, bijvoorbeeld 

vanwege een identificatie. Je hebt dan het 

gevoel van een ander overgenomen. Je voelt 

wat de ander voelt. Je zult je identificaties met 

anderen los moeten laten om jezelf te kunnen 

voelen en zijn.

Meta- of zijnsgevoelens

Deze gevoelens (bv: deemoed, medeleven, 

wijsheid) stijgen boven de andere uit. Het zijn 

gevoelens zonder emoties. Ze zijn puur een 

kracht om te handelen. Je lijkt zelfs gevoelloos, 

maar je bent volledig bij jezelf. Je kunt naast 

een ander staan en helpen. Als iemand over-

stuur is, op basis van secundaire gevoelens en 

innerlijke beelden, kun je rustig nabij zijn en 

handelen. Je kunt bv. een kind helpen uit hef-

tige emoties te komen door het te vragen met 

rustige stem te spreken en je aan te kijken. Laat 

de aandacht naar de ademhaling gaan en laat 

die adem naar de buik zakken. Dan voelt het 

kind veel dieper en komt weer in het primaire 

gevoel, in het hier en nu. Dit gevoel erkennen 

werkt troostend. Door hier aan toe te geven 

wordt pijn verwerkt en komt het in harmonie 

met de werkelijkheid. Het ontdekt de eigen 

kracht om met gevoelens om te gaan in plaats 

van ervan weg te lopen. Durf jij eerlijk naar 

je gevoelens te kijken? Komen ze voort uit je 

innerlijke beelden, heb je iets van een ander 

overgenomen? Maak je hiervan los en focus 

op het hier en nu. Dat zijn de enige echte ge-

voelens. Schat ze op waarde!

 Annemarie Masselman

Therapeut/Trainer/Coach

www.prismacoaching.com

Voorheen De Brug voor Nederhorst den Berg en WWW voor Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Adverteren?
Kijk ook op onze geheel 

vernieuwde website: 
www.weekbladwijdemeren.nl
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Vorige week vrijdag werden de 

archeologische opgravingen met 

een informele bijeenkomst in ‘De 

Dillewijn’, de afgesloten. Namens 

het bestuur van de St. Cultureel 

Centrum Ankeveen dankte voor-

zitter Eric Torsing allen die een bij-

drage hadden geleverd aan dit on-

derzoek. 

Dit betrof zowel de medewerkers van 

ADC uit Amersfoort o.l.v. van pro-

jectleider, archeoloog Michael Bot, 

als in het bijzonder de ruim 20 vrijwil-

ligers, waarvan er 12 afkomstig waren 

uit Ankeveen. Zij hadden zich vijf 

weken lang bijzonder verdienstelijk 

gemaakt. In kort bestek memoreerde 

Torsing de periode vanaf de dag toen 

duidelijk werd dat archeologisch on-

derzoek noodzakelijk was. Voor het 

in volle gang zijnde bouwproject aan 

Cult. Centrum ‘De Dillewijn’ i.o., zag 

men totaal onverwacht allerlei beren 

op de weg verschijnen, niet in de laat-

ste plaats door het forse bedrag dat de 

opgravingen met zich zou meebren-

gen. Door op het juiste moment aan 

de raad goedkeuring te vragen voor 

een door het college aangeboden sub-

sidiebedrag, kwam gelukkig alles nog 

op z’n pootjes terecht. 

Nieuw zicht op historie Ankeveen

Eric Torsing: “Bij ons drong het besef 

door van het belang van deze opgra-

vingen, omdat het zicht zou geven 

op de oude geschiedenis van ons 

dorp. We hopen dan ook dat we de 

komende weken antwoord krijgen 

op vragen als ‘Onze voorouders, wie 

waren ze, wanneer woonden ze hier 

al en hoe oud werden ze?’ De afgelo-

pen vijf weken zijn er in elf lagen (!) 

247 skeletten van vroegere bewoners 

opgegraven, waaronder opvallend 

veel kinderen. In de diepere grond-

lagen werden complete skeletten ge-

vonden die nog in hun doodskisten 

lagen”. Naast hulp bij het uitgraven, 

hebben zo’n  6 tot 10 vrijwilligers 

zich beurtelings beziggehouden met 

het wassen van de skeletonderdelen. 

Tiny Beemsterboer vertelt hierover: 

“We vonden het niet eng omdat we 

er geen gevoel bij hadden. Wel greep 

het ons aan toen er bijvoorbeeld uit de 

kuil een kistje tevoorschijn kwam met 

daarin het skelet van een baby. Toen 

werd het bij ons even heel stil. We 

hebben  het vervolgens met eerbied 

en respect behandeld”. 

Bijzondere vondsten

Bij de opgravingen werd, naast 

een aantal zeer oude munten, ook 

een tweetal bijzondere vondsten 

gedaan, namelijk een Romeinse 

‘Meloenkraal’, bestaande uit poreus 

glas. Waarschijnlijk heeft deze met 

een koord of een veter om de hals ge-

hangen van de overledene. Daarnaast 

werd er een zgn. ‘Profaan-insigne’ 

aangetroffen uit de 13e eeuw. Deze 

werd in die periode gedragen door 

jeugdige, volwassen geworden vrou-

wen tussen de 16 en 20 jaar oud. 

Daarmee gaven ze te kennen dat ze 

in de vruchtbare periode waren ge-

komen. Dit gegeven deed een van de 

vrijwilligsters opmerken: “Dus er is 

heel vroeger ook al een seksuele revo-

lutie geweest”.

Na veldwerk volgt onderzoek

Met behulp van C-14 datering kan 

sinds kort nader onderzoek worden 

gedaan om vast te kunnen stellen 

hoe oud een lichaam was bij over-

lijden. Het is een methode van ra-

diometrische datering, waarmee de 

ouderdom  van organisch materiaal 

wordt bepaald met behulp van iso-

toop koolstof-14. Dit is een isotoop 

van koolstof die in onze atmosfeer uit 

stikstofkernen gevormd wordt. Dit 

gebeurt door kernreacties ten gevolge 

van de kosmische straling waaraan de 

aarde voortdurend blootstaat. Deze 

methode is bruikbaar tot circa 60.000 

jaar oud. De techniek werd in 1949 

ontdekt door Willard Frank Libby en 

zijn collega’s van de Universiteit van 

Chicago. In 1960 ontving Libby hier-

voor de Nobelprijs voor scheikunde. 

Aan de hand van de gevonden doods-

kisten zijn deskundigen ook instaat 

de ouderdom van deze kisten vast te 

stellen. Er is besloten om komende 

vrijdag, 27 september a.s., om 10.00 

uur ‘s morgens, de  gevonden losse 

skeletdelen, gezamenlijk in een kist 

te herbegraven onder de ontstane 

bouwput naast ‘De Dillewijn’. Gezien 

de bijzondere inhoud van deze kist zal 

dit zal op zijn speciaal verzoek plaats-

vinden in aanwezigheid van pastor 

Keetelaar.

Dillewijn

Allen die aan dit bijzondere pro-

ject hebben meegewerkt, zowel de 

medewerkers van ArcheoProjecten 

uit Amersfoort, als alle vrijwilligers, 

kregen van het Stichtingsbestuur 

CCA een doosje Dillewijn uitgereikt. 

Van ArcheoProjecten ontvingen de 

vrijwilligers een setje met een aantal 

vertinde Romeinse soldaatjes, uitge-

voerd in de toenmalige rangen die 

in het Romeinse leger van toepassing 

was. Tenslotte kan de conclusie wor-

den getrokken dat de onverwachte 

onderbreking van de bouw door de 

opgravingen, op alle betrokkenen 

veel indruk heeft gemaakt, met als 

gevolg dat met een zekere spanning 

wordt uitgekeken naar het resultaat 

van het onderzoek op de gevonden 

skeletten en kisten. Maar met een blij 

gevoel werd vastgesteld dat de bouw 

van Cultureel Centrum ‘De Dillewijn’ 

eindelijk kan worden hervat.     

‘t KOOR! ‘zingen met plezier’
21 september jl. was het Vestival Vocaal. 

Tijdens een prachtige eerste dag van de 

herfst waren er 23 koren en 1000 zangers 

in Naarden Vesting die op allerlei plek-

ken koorzang ten gehore brachten. De 

Vesting bruiste deze zaterdag. Natuurlijk 

was ‘t KOOR! uit Wijdemeren ook deze 

dag aanwezig onder de bezielende lei-

ding van onze dirigent Michiel en pia-

niste Ludmilla.

‘t KOOR! heeft zich van haar mooi-

ste kant laten zien tijdens het Vestival 

Vocaal voor Gooise koren. Tussen de 

eerste noot om 11.00 uur en de laatste 

noot om 17.30 uur in De Grote Kerk 

hebben we drie optredens gedaan.

Zingen bij ‘t KOOR! is ‘zingen met ple-

zier’. De komende weken gaan de zan-

gers en zangeressen zich  voorbereiden 

op het concert in november. Zaterdag 9 

november is er een mooi concert in het 

Muziekcentrum van de Omroep. Tijdens 

dit concert zal het Snowekoor meedoen 

en de Bruce Selection Bigband. Kortom 

het belooft een gevarieerde avond te 

worden. Houdt u de berichten in de me-

dia in de gaten.



Aanstaande vrijdag start 

voor het 3e seizoen de D3D 

Jamsessie in partycentrum De 

Drie Dorpen. Een muzikale 

ontmoeting van jonge en ou-

dere muzikanten. Het is altijd 

spannend wie er deze keer van 

zich laten horen. Presentator 

Henk Ravenhorst komt zeker, 

al is het wat later. Dat doet er 

niet toe, muziek is van alle tij-

den. Ongetwijfeld zullen jonge 

talenten als Kevin van den Burg 

weer een stapje verder zijn met 

hun gitaarspel, want door de 

ondersteuning van de Band 

Start Studio uit Naarden wor-

den Tom, Thomas, Wouter, 

Bas en Kevin steeds beter.

Al heel lang ‘steeds beter’ geldt 

zeker voor Ronald Welgemoed 

die met zijn rauwe bluesgeluid 

en feilloze timing op elke D3D 

Jamsessie de gevoelige snaar 

weet te raken. Zouden zange-

ressen als Bregje Knoop, Suzan 

Voorn en Wendy Koenen ook 

van de partij zijn, vraag je je af. 

Het is te hopen, zonder hun 

zoetgevooisde stemmen is de 

D3D geen echte D3D, al liggen 

bij een jamsessie nooit dingen 

vast. Dat is nu juist de spanning 

die organisator Stok van den 

Burg ongetwijfeld ook door 

zijn aderen voelt stromen. Zelf 

een verdienstelijk gitarist in de 

band Witness doet hij zijn best 

om de muzikale kwaliteiten 

van jong en oud te verbinden. 

Gelukkig kan Stok altijd reke-

nen op de onvoorwaardelijke 

steun van Henk van ter Meij, 

de multi-instrumentalist die 

samen met Sven Ravenhorst 

meestal de motor vormt van 

de sessies, omdat ze bijna alles 

kunnen spelen. 

Wilt u die spanning ook eens 

meemaken, dan bent u aan-

staande vrijdagavond vanaf 

20.00 uur van harte wel-

kom bij de D3D Jamsessie 

in De Drie Dorpen aan 

de Cannenburgerweg te 

Ankeveen. 
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Autoschade voor alle merken
FERRARI BODYSHOP

-Schadeherstel voor alle automerken
-Gespecialiseerd in aluminium lassen
-Uitdeuken zonder spuiten
-Schade taxaties
-Directe afhandeling met uw verzekering
-Gratis haal en breng service 
-Gratis leen auto tijdens reparatie
-Uw meubels, keuken of radiator een nieuwe kleur
Ook daar doen we niet moeilijk over.

Cannenburgerweg 57G 1244 RH Ankeveen
035-6564109 info@bodyrepairshop.nl

• Aan- en verkoop van nieuw en gebruikte bedrijfswagens.

•  De beste service voor uw gehele bedrijfswagenpark                                                   zo-

wel groot als klein.

• APK I, APK II en Tachograafdienst.

•  Een constante aanvoer van Volkswagen onderdelen                                                           
voor de snelste service.

• 24/7 storingsdienst.

• Schadeafhandelingen.

• Een wasstraat voor Vracht- en Bestelwagens!

Truck Dealer Combinatie ‘t Gooi B.V. 
Cannenburgerweg 30/a 

1243 JE ‘s-Graveland

Tel:  035 656 96 96

Fax: 035 656 25 94

WWW.TDCGOOI.NL

INFO@TDCGOOI.NL 

De Bedrijfswagenspecialisten!

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Spanning vooraf 

Bij D3D Jamsessie

Wijdemeren

In de Notenbalk wordt elke 

vrijdagmiddag muzieklessen 

gegeven aan leerlingen van 

de Mr. Kremerschool uit de 

groepen 6,7 en 8. Dat gaat bij-

zonder voortvarend en leuk. 

Daaruit blijkt o.a. een voor-

keur voor het spelen op saxo-

foon. Er zijn leerlingen die met 

plezier door willen leren op 

dat instrument. Nu willen we 

graag ook andere muzikanten 

in spe de mogelijkheid bieden 

om saxofoonlessen te volgen 

in de Notenbalk. Er is een 

saxofoonlerares gevonden die 

heel graag deze saxofoonles-

sen wilt komen verzorgen. Bij 

een deelname van minimaal 5 

leerlingen, kunnen we starten. 

De lessen zullen gegeven wor-

den op dinsdag of op vrijdag, 

maar dat kunnen we vaststel-

len in overleg met de nieuwe 

leerlingen en de docente.

Meer informatie kunt lezen 

op de website amvcrescendo.

nl of bij Wijnand Tamming, 

0294-253527 of e-mail: 

w.tamming2@kpnplanet.nl. 

Ook kunt u hier de opgave van 

deelname doen. Grijp de kans, 

lekker dichtbij huis.

AMV Crescendo saxofoonlessen

De Betuwse fruitkraam
De beste kwaliteit voor een betaalbare prijs
Deze aanbiedingen zijn geldig op maandag 30 september

Vanaf 08.00 uur!!!                                                  

 Vers gesn. Hollandse andijvie
(fijn of grof)

500 gram ………...…… € 0.99 
Vers. gesneden Hollandse Prei

(fijn of grof)
500 gram……………….. € 0.79

Nieuwe oogst Italiaanse druiven
500 gram……………….. € 0.75

Triomph handperen
(zoet en sappig)

Heel kilo ……………….. € 1.00
iedere maandag op de Meenthof in Kortenhoef 

van 08.00 t/m 18:00 uur

Tel. 06-53731502 * Steenweg 84 * 4182 PB Neerijnen



Weekblad Wijdemeren  9Woensdag  september 

DOOR: HERMAN STUIJVERWijdemeren
Aaf Brandt Corstius op bezoek bij Bibliotheek

Het drukke leven van een columnist
Na het icoon Adriaan van Dis was 

vorige week dinsdag Aaf Brandt 

Corstius te gast in de centrale 

Wijdemeerse bibliotheek aan de 

Tjalk te Loosdrecht. Een lezing ge-

organiseerd in samenwerking met 

het Kursusproject Loosdrecht. 

Aaf Brandt Corstius is vooral bekend 

als columniste van de Volkskrant. 

Haar column is een van de meest ge-

lezen rubrieken van deze landelijke 

krant waarvoor ze schrijft vanaf maart 

2010. Tussen 2006 en 2010 schreef 

ze als Aaf een dagelijkse column in 

NRC Next en daarvoor was ze lang 

werkzaam bij Folia, het blad van de 

Universiteit van Amsterdam waar ze 

taalwetenschap studeerde. Daarnaast 

werkt ze onder andere voor VT 

Wonen, Margriet, Viva, Buitenleven, 

Catawiki en onderhoudt ze een 

Foodblog. Recent heeft ze een toneel-

stuk voltooid met de titel ‘Fifty fifty’ 

die als lunchvoorstelling in Bellevue 

zal worden opgevoerd door Marcel 

Musters en Lies Visschedijk. Een bezig 

bestaan dus achter de laptop. En toch 

ervaart Aaf Brandt Corstius het niet 

als een bijzondere druk. “Integendeel, 

het is een vrij luxe situatie, ik kan mijn 

dag zelf indelen. Het is niet iets wat je 

erbij doet. Ik schrijf snel, meestal doe 

ik een uur over een column, maar ik 

ben er wel een hele dag mee bezig. Het 

is echt een full time job. Je moet er echt 

tijd voor reserveren, je moet erop uit, 

je moet onderwerpen bedenken. Mijn 

vader zei altijd dat kranten lezen ook 

werken is. Sinds kort kijk ik ook weer 

meer tv, want je moet wel van alles 

volgen”. 

Valkuilen voor columnisten

Over haar methodiek van schrijven is 

Aaf open. Ze noemt een paar valkui-

len voor columnisten: schrijf nooit dat 

je niet weet waarover je moet schrij-

ven, vermijd Ikea-perikelen en begin 

alstublieft niet weer over je ergernis-

sen over bellende mensen in de trein. 

Verder adviseert ze om regelmatig an-

deren te lezen, niet te wachten op in-

spiratie, er vaak op uit te gaan en voor-

al niet te verwachten dat elke column 

een gouden ei moet zijn. De clou aan 

het slot is belangrijk, maar ook weer 

niet allesbepalend. Mevrouw Brandt 

Corstius schrapt vaak haar laatste zin, 

omdat het nogal eens een lesje wordt 

en ze zit ook niet te piekeren over de 

eerste zin. Begin gewoon! Taboes kent 

ze steeds meer. “Ik schrijf niet meer 

over vrienden, buren of collega’s als ze 

het vervelend vinden. Of als het te per-

soonlijk wordt, die hele diepe emoties 

vind ik een beetje goedkoop. Je schrijft 

tenslotte voor een breed publiek”. 

Drie boeken

Van haar autobiografische columns 

in NRC Next is een bundel versche-

nen onder de titel ‘Het jaar dat ik der-

tig werd’. Ze leest er een verhaal uit 

voor, prachtig hoe ze onder woorden 

brengt dat ze als PABO-stagiaire in 

Amsterdam - Zuid in een kleuterklas 

begeleidde tijdens een Sinterklaasfeest. 

Een leuk nieuwtje is dat het boek mis-

schien verfilmd wordt met Carice van 

Houten die Aaf speelt!

‘Het jaar dat ik 2x moeder werd’ (2012) 

is een vermakelijk verslag van haar 

eerste jaar als moeder. Bijvoorbeeld 

het fragment dat ze voorlas over ‘het 

schuldgevoel dat met de placenta 

binnenkomt’ om Rivka en Benjamin 

perfect op te voeden is hilarisch. En 

in ‘ABC van het Moderne Leven’, het 

laatste boek van A. B C, komen prach-

tige onderwerpen aan de orde: een 

cynisch verhaal over Marjorie Rieu’s 

kinderboek, de bekering van Gordon 

tot de EO en mannen die opeens den-

ken dat ze een Master Chef zijn in de 

keuken.  

Boeken lezen en bespreken is voorna-

melijk een vrouwenaangelegenheid 

(73,4%) en dus was het niet verwon-

derlijk dat de aanwezige dames ook 

alles wilden weten over Aafs sexy 

broer Jelle Brandt Corstius. Dat zult 

u ongetwijfeld ooit eens teruglezen in 

de Margriet ( sorry voor deze overbo-

dige slotzin). 

Begin deze maand zijn de nieu-

we danscursussen van start ge-

gaan bij muziekvereniging De 

Vriendschapskring in Ankeveen. De 

lessen worden gegeven door dansdo-

cente Barbara Schriek. Nieuw daarbij 

is de cursus voor de allerkleinsten (tot 

5 jaar) op maandag van 18.00 uur tot 

18.30 uur. Fantastisch is om te zien 

hoe de kleintjes heel serieus met be-

weging bezig zijn. Daarna volgen de 

jeugdleden tot ca. 11 jaar (van 18.30 

tot 19.15 uur) en vervolgens zijn de 

tieners aan de beurt (tot 20.15 uur). 

Daarbij ligt het accent vooral op de 

populaire dansvormen streetdance 

en Hip Hop. Daarna is er de cursus 

jazzballet voor volwassen, die echter 

al nagenoeg is volgeboekt.

Gratis een les kennismaken

De komende drie weken is er op maan-

dag- en dinsdagavond inloopavond 

waarbij iedereen 

vrijblijvend een 

dansles kan ko-

men meemaken. 

Draag hierbij 

soepele sport/

danskleding en 

alles is aanwezig 

voor een fantas-

tische danserva-

ring. Kijk voor 

meer informatie 

op www.vriend-

schapskring.nl, 

of stuur een e-

mail naar: vsk.

ankeveen@gmail.com Bellen naar het 

secretariaat kan ook: (035) 656 15 07.

Kom dansen in Ankeveen 

Voorheen De Brug voor Nederhorst den Berg en WWW voor Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Kijk ook op onze geheel 
vernieuwde website: 

www.weekbladwijdemeren.nl

Oud papier AMV Crescendo 
A.s vrijdag 27 en zaterdag 28 septem-

ber komen de leden van Crescendo het 

oud papier bij u ophalen. De route voor 

vrijdag 27  september  vertrek 18.00 uur: 

Achterdorp, Horn-en Kuijerpolder, 

Voorstraat, Blijkpolder, Overmeerseweg 

tot fa. Kroon, Overmeer [vogels], 

Overmeer[bomen] Vreelandseweg, 

Uiterdijksehof, Venenburg, Rivièrahof 

en Kooikerboog. Zaterdag 28 september 

vertrek 09.00 uur: Overmeerseweg vanaf 

fa. Kroon tot dorp, Slotlaan, Vaartweg, 

Dammerweg, Hinderdam, arkbewoners 

net over de Zanderijbrug, Eilandseweg, 

Meerlaan en Horstermeerpolder. We 

vragen u vriendelijk de papiercontai-

ners, indien mogelijk, bij elkaar te zet-

ten. Wij zijn blij met uw oude papier en 

hartelijk dank voor uw medewerking.   

Bridge Instuif De Bergplaats
(17-09-2013) 1 hr en mevr Verhagen 

70.0%; 2 mevr Blom-hr Snel 60.0%; 3 

dames Bonink-van Beusekom 57.5%; 

4 hrn Bijlsma-Hagen 54.3%; 5 dames 

Arnoldus-Portengen 52.6%; 6 hr en mvr 

Veenman 50.0%; 7 dames Soek-Snel 

47.9%; 8 dames Lauxterman-Besamusca 

46.8%; 9 dames Hoogendijk-Berkholst 

44.2%; 10 dames Wesseling-Kuperus 

39.3%;11 hr en mevr Pos 35.9%.



ELECTROTECHNISCH
ADVIES- EN 

INSTALLATIEBUREAU

STORINGSDIENST 
(ook in het weekend)

(06) 55 37 67 89

Nederhorst den Berg
Tel. (0294) 25 24 48
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Uw landelijk erkende installateur

VERHUIZINGEN IN BINNEN- EN BUITENLAND
 EEN GARANTIE VOOR
 PERFECT VERHUIZEN
 • Pianovervoer

 • Verwarmde opslag
 • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
 • Rijks- en gemeenteverhuizingen
 •  Computervervoer met

luchtgeveerde auto’s

Drenth
V E R H U I Z I N G E N

info@drenthverhuizingen.nl
www.drenthverhuizingen.nl

NEDERHORST DEN BERG 0294 - 251200

BIBLIOTHEEK WIJDEMEREN
Tjalk 41, Loosdrecht, 

☎ 035-582 54 88
Openingstijden:

• Maandag  14.00 - 20.30 uur 
• Woensdag  14.00 - 13.00 uur 
• Vrijdag  10.30 - 17.30 uur
• Zaterdag   10.30 - 13.00 uur

Voorheen De Brug voor Nederhorst den Berg en WWW voor Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Adverteren?

Kijk ook op onze geheel 
vernieuwde website: 

www.weekbladwijdemeren.nl

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 
Bridge-instuif in de Bergplaats 
te Ned. den Berg. Inl.: 0294-
253103.
 
Op donderdagmiddag is er 
elke week een ouderensoos in 
De Bergplaats van 13.30-16.30 
uur. Info en aanmelden: Th. 
Stalenhoef, 0294-251237.

Elke donderdagavond kunt 
u bridgen bij Bridgeclub 
Nederhorst in De Bergplaats. 
Bridgeles is mogelijk. Inl. 0294-
254975.

Jeu de boules spelen? Dat kan 
elke dag op de J.d.B.baan in 
het centrum van Ned. den Berg 
(naast de muziektent). Neem 
uw familie en vrienden mee!

Het Rode Kruis Weesp houdt 
elke 2e en 4e woensdag v.d. 
maand een soos in ouderenso-
ciëteit De Roskam, Julianastr. 
62, Weesp van 13.30-15.30 
uur. Wilt u opgehaald worden? 
Bellen naar 06-13898245. 

Viore, centrum voor mensen 
die leven met kanker. Een in-
loopcentrum waar iedereen op 
doordeweekse dagen tussen 
10 en 17 uur (woensdag tot 21 
uur) binnen kan komen, zon-
der afspraak. Oostereind 115, 
Hilversum, tel. 035-6853532, 
www.viore.org

Kort nieuws

Automobielbedrijf Neef & Zn
Bedrijfswagens - Personenwagens - Aanhangwagens

Herenweg 115 - 116  • 1244 PZ • Ankeveen
Tel.: 035 - 656 01 09 • www.garageneef.nl

APK gratis bij grote beurt, autodiagnose Bosch.
3 maanden Bovag-garantie op reparaties
Gratis leenauto bij onderhoud.
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Inspraak over nieuwe vliegroutes
De regio Gooi, Vechtstreek en Eemland is het 
knooppunt van vijf drukbevlogen vliegroutes van 
Schiphol met in de spitsuren minsten 30 vliegtuigen 
per uur. Over een paar jaar wordt het luchtruim 
opnieuw ingericht en komen er nieuwe vliegroutes 
van en naar het zuidoosten. Om sterk te staan en 
extra geluidshinder zoveel mogelijk te beperken 
is het bewonersplatform Vlieghinder-GVE op zoek 
naar zoveel mogelijk nieuwe leden!

Volgens de Luchtruimvisie van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu vinden veranderingen in het 
Nederlandse luchtruim vanaf 2016 plaats. Het minis-
terie wil de groei van het luchtverkeer van Schiphol en 
regionale luchthavens opvangen en knelpunten in het 
nu al zeer drukbezette luchtruim oplossen. Er wordt 
veel gewijzigd. Zo krijgt Schiphol er extra zuidoostelijke 
vliegroutes bij die onze regio kunnen ontlasten. Andere 

routes kunnen echter weer extra hinder opleveren, zoals 
het vliegverkeer van Rotterdam. De komende vijf jaar zijn 
dus heel belangrijk wat geluidshinder betreft. 

Nieuwe Omgevingsraad Schiphol
Momenteel verzorgt de door Hilversum benoemde 
burgervertegenwoordiger de inspraak in de Commissie 
Regionaal Overleg Schiphol (CROS), maar dit gaat veran-
deren. De CROS gaat op in de nieuwe Omgevingsraad 
Schiphol: vanaf 2014 kunnen de inwoners uit de regio 
met Vlieghinder-GVE zelf een stem krijgen in de benoe-
ming van de nieuwe bewonersvertegenwoordiger. 

Word nu lid!
Vlieghinder-GVE roept alle inwoners op om zich nu 
aan te melden via www.vlieghinder-gve.nl. Voor het 
verkrijgen van stemrecht bij de inspraak zijn minsten 
100 nieuwe leden uit Wijdemeren, Weesp, Naarden en 

Muiden nodig. Het lidmaatschap is gratis en zonder ver-
plichtingen. Leden worden op de hoogte gehouden met 
behulp van nieuwsbrieven en kunnen deelnemen aan 
activiteiten. 

Kort

Sporten in de buurt
Ben je tussen de 8 en 12 jaar? Kom dan op 
maandag- en dinsdagmiddag naar de sport- en 
spelmiddagen in Loosdrecht en Kortenhoef. De 
sport- en spelmiddagen worden door de ge-
meente in samenwerking met Sportservice ’t Gooi 
georganiseerd op de volgende locaties:
-  maandag: sportveldje aan de Dennenlaan in 

Loosdrecht (schuin tegenover gemeentehuis);
-  dinsdag: sportveldje naast sporthal De Fuik in 

Kortenhoef (verzamelen bij sporthal). 
De activiteiten starten om 16.00 uur en duren 
tot ongeveer 17.00 uur. Deelname kost € 1,- per 
keer en sportkleding is verplicht. Vanaf oktober 
vinden de sport- en spelmiddagen vanwege het 
weer in de sporthallen Eikenrode (Loosdrecht) en 
De Fuik (Kortenhoef) plaats. Voor meer informatie 
kan je kijken op www.sportservicehetgooi.nl of 
de speciale Facebook-pagina: 
www.facebook.com/SportservicehetGooi. 

Pas op voor schoorsteenbrand
Langzaam komt de herfst dichter bij en wordt het 
weer kouder in Nederland. Op koude dagen is 
er niets fijner dan de open haard aansteken. Hoe 
gezellig dit ook is: denk ook goed aan het onder-
houd van uw open haard. Jaarlijks ontstaan er in 
Nederland meer dan 2000 schoorsteenbranden. 
Meestal veroorzaakt door een vervuild of verstopt 
schoorsteenkanaal. Als u uw schoorsteen dit jaar 
nog niet heeft laten vegen, is dat nu een goed 
moment. De schoorsteenveger verwijdert vuil 
uit de schoorsteen en controleert op loszittende 
delen en scheuren. Kijk voor meer informatie op 
www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_stoken. 
U kunt voor vragen een e-mail sturen naar: 
info@brandweergooivecht.nl of 
preventie.wijdemeren@brandweergooivecht.nl. 
Er bestaat ook een speciale Facebookpagina over 
dit onderwerp (ga op Facebook naar de pagina 
‘Brandpreventie Wijdemeren’).

Vanwege het vervangen van de hardware waar-
mee burgerzaken reisdocumenten aanvraagt, is het 
op 4 oktober niet mogelijk om een reisdocument af 
te halen. Ook kunnen op 3 en 4 oktober geen reis-
documenten met spoed worden aangevraagd. 

Heeft u binnenkort een reisdocument nodig, dan is het 
verstandig om met deze data rekening te houden. Het 
betreft alleen reisdocumenten, dus voor andere pro-
ducten kunt u op 3 en 4 oktober wel zoals gebruikelijk 
terecht bij burgerzaken. 

Let op

Afhalen reisdocumenten 
niet mogelijk op 4 oktober

De nieuwe routes kunnen misschien voor extra geluidsoverlast zorgen.
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Vindt u het lastig om uw administratie op orde 
te krijgen? Mist u het overzicht wat betreft uw 
inkomsten en uitgaven? Dan kunt u misschien een 
beroep doen op één van de vrijwilligers van het 
project ‘Thuisadministratie’ van Humanitas. 

Zeker in financieel minder goede tijden is het belangrijk 
dat u het overzicht niet verliest. Gebeurt dit toch en kan 
niemand uit uw omgeving u helpen? Dan kunt u een vrij-
williger van Humanitas inschakelen. De vrijwilligers zijn 
opgeleid om samen met u weer grip op uw financiële si-

tuatie te krijgen. De hulp is kosteloos en in principe voor 
1 jaar. Het is niet de bedoeling dat de vrijwilliger zaken 
overneemt: samen met u zorgt de vrijwilliger ervoor dat 
u uw zaken weer in eigen hand krijgt en niet voor onver-
wachte tegenvallers komt te staan. 

Contact
Mocht u een beroep willen doen op Humanitas, dan 
kunt u contact opnemen met Sandra Verstoep via tele-
foonnummer: 06 13 76 35 97 of met Bert van Dam via 
telefoonnummer: 06 35 11 79 90. 

Bent u het overzicht kwijt wat betreft uw financiële 
administratie? Schakel Humanitas in. 

Hulp bij uw admistratie

De gemeenteraad heeft een eigen pagina op 
www.wijdemeren.nl die actief wordt geüp-
date. Wilt u op de hoogte blijven van het laat-
ste nieuws omtrent de gemeenteraad, of wilt 
u weten welke zaken op de agenda staan? 
Houd deze pagina dan goed in de gaten.

De gemeenteraad is op 3 maart 2010 direct gekozen door 
de inwoners van Wijdemeren en bestaat uit 19 raads-
leden. De raad is ‘de baas’ van de gemeente en stelt in 
hoofdlijnen het beleid voor de gemeente vast. Vervolgens 
controleert de raad of dit beleid door het college op de 
juiste manier wordt uitgevoerd. Maandelijks komen de 
raad en drie commissies in vergadering bijeen om voor-
genomen beleidsvoorstellen door te spreken en vast te 
stellen. Als u wilt weten wie deel uitmaken van de ge-

meenteraad en welke besluiten er zijn genomen, kunt u 
terecht op www.wijdemeren.nl/gemeenteraad. Het is ook 
mogelijk om vergaderingen van de raad en raadscommis-
sies live te volgen terug te luisteren.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
heer J. van Ditmarsch, griffier van de gemeenteraad, via 
telefoonnummer: (035) 65 59 560.

Gemeenteraad Wijdemeren online volgen

Uw evenement extra onder de aandacht
Organiseert u een evenement in Wijdemeren? 
U kunt dit extra promoten door het aan te kondi-
gen op de digitale informatieborden en de websites 
van de VVV en de gemeente.

Informatieborden
Wilt u uw evenement op de acht informatieborden in de 
gemeente aankondigen? Dan kunt u een aanvraag indie-
nen via www.wijdemeren.nl/formulier-infoborden. Een 
evenement moet wel aan enkele criteria voldoen. Welke 
criteria dat zijn en meer informatie hoe het aanvragen in 
zijn werk gaat leest u op: www.wijdemeren.nl/informa-
tieborden. 

Website VVV en gemeente Wijdemeren
Als u uw evenement wilt aankondigen op de website van 
de VVV kunt u een aanvraag indienen bij het Regionaal 
Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht. De Wijdemeerse 
evenementen worden ook automatisch op onze gemeen-
telijke website getoond waardoor u nog meer inwoners 
bereikt. Aanmelden kan via: www.vvvgooivecht.nl 
(Praktisch – Evenementen aanmelden). De medewerkers 
van de VVV bepalen of het evenement aan de criteria 
voldoet voor plaatsing.

Vergunning nodig?
Heeft u voor een evenement een vergunning nodig? 
Vraag deze dan van tevoren aan. Het aanvragen van een 
vergunning staat los van het aanvragen van plaatsing op 

de informatieborden of de websites van de VVV en de 
gemeente. U kunt een vergunning aanvragen via www.
wijdemeren.nl/evenement-organiseren-vergunning
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Vorige maand startte de landelijke Burgernetcam-
pagne: alle inwoners van Nederland werden 
opgeroepen om Burgernetdeelnemer te worden. 
Ook de gemeente Wijdemeren voerde actie en met 
groot succes: binnen enkele weken is het aantal 
Wijdemeerse Burgernetdeelnemers gestegen van 
953 naar 1028. Bent u ook al lid?

Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeen-
te en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. 
Burgernet wordt ingezet bij inbraken, overvallen, vermis-

singen of doorrijden na een ongeval. Op dit moment 
wordt 1 op de 10 Burgernetacties dankzij tips opgelost. 

Hoe werkt het?
De politie kan een Burgernetactie starten na bijvoorbeeld 
een melding van een inbraak, beroving of vermissing 
van een persoon. Burgernetdeelnemers in de buurt ont-
vangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit 
te kijken naar een persoon, of een voertuig. Deelnemers 
kunnen informatie rechtstreeks doorgeven aan de po-
litiemeldkamer, via het gratis nummer: (0800) 0011. 

Die informatie wordt direct doorgegeven aan politie in 
de buurt. Na afloop ontvangen alle deelnemers bericht 
over het resultaat van de Burgernetactie. Wij roepen alle 
inwoners op zich nu als deelnemer aan te melden via 
www.burgernet.nl.

Steeds meer Burgernetdeelnemers in Wijdemeren

Een duidelijk overzicht van inkomsten en uit-
gaven is belangrijk om te weten waar je geld 
blijft.

Meneer en mevrouw De Zwart meldden zich bij Ping en 
vertellen dat ze niet rondkomen. Een paar jaar geleden 
hebben ze een tweede hypotheek afgesloten waardoor 
ze nu in de problemen dreigen te raken. Samen met 
meneer en mevrouw De Zwart heb ik alle inkomsten en 
uitgaven in een duidelijk overzicht gezet om zo te kijken 
wat het probleem is. Naast de hypotheek blijkt dat er 
nog een doorlopend krediet en een creditcardschuld is: 
alles bij elkaar dus een behoorlijk maandelijks bedrag aan 
aflossingen. 

Uit het gemaakte overzicht blijkt dat niet de tweede hy-
potheek of de aflossingen de boosdoener zijn: ze krijgen 
de financiën niet rond vanwege de vele (kleine) pinbe-
talingen. Mevrouw De Zwart schat in dat ze per week 
ongeveer 100 euro kwijt is aan boodschappen en brand-

stof, maar na het in kaart brengen van de betalingen 
blijkt dit ongeveer 350  euro per week te zijn. Het was 
hen niet opgevallen omdat de pinbetalingen steeds maar 
5, 10 of 15 euro zijn, maar bij elkaar opgeteld lopen deze 
kleine bedragen toch behoorlijk op. 

Aan de andere kant zijn meneer en mevrouw De Zwart 
ook erg opgelucht dat de hypotheek in ieder geval geen 
probleem is. Ze gaan nu wekelijks 100 euro contant op-
nemen en daarmee de boodschappen doen. 
Tenslotte hebben ze nog wat besparingsadviezen gekre-
gen, bijvoorbeeld een goedkoper internetabonnement 
afsluiten, kritisch naar de verzekeringen kijken, en een 
spaarpotje maken voor onverwachte uitgaven.
Ook het overzicht hebben ze gekregen, zodat ze dit zelf 
kunnen aanpassen als er veranderingen zijn.
Na afloop van het gesprek ging de familie De Zwart op-
gelucht naar huis.
Vraagt u zich soms ook af waar uw geld blijft? Bij Ping 
helpen we u graag om inzicht in uw financiën te krijgen!

Zelf een afspraak?
Woont u in de gemeente Wijdemeren? Dan kunt u vrij-
blijvend en zonder afspraak bij Ping langskomen op het 
gemeentehuis in Loosdrecht.
Ping Wijdemeren is geopend op de volgende tijden:
- maandag: 17:00 tot 19:00 uur
- woensdag: 13:00 tot 15:00 uur
Kijk voor meer informatie op www.ping.nl of stuur een 
e-mail naar info@ping.nl. 

COLUMN -  door Esther Giessenburg, Cliëntadviseur Ping-loket

Budgetplan

 Officiële bekendmakingen
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Ankeveen
- Dammerkade 16: bouwen botenhuis (11.09.13)
’s-Graveland
-  Noordereinde 167, 219, Leeuwenlaan 12 en sectie B 2307: kappen 

vijf bomen (13.09.13)
- Zuidereinde 156g: uitbreiden steiger (12.09.13)
Kortenhoef
-  De Kwakel 16: aanpassen garage tot woonruimte (05.09.13)
- Fuikestee 4: vervangen beschoeiing (18.09.13)
Loosdrecht
- Herenweg 53: nieuw te bouwen woning (17.09.13)
Nederhorst den Berg
-  Nieuw Walden 14 en 40: verbouwen loods, veranderen gevels, maken 

tussenvloer en plaatsen hekwerk (16.09.13)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer: 
(035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 
aanvraag. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
Ankeveen
- Stichtse Kade 47c: uitbreiden bedrijfsgebouw (16.09.13)
’s-Graveland
-  Noordereinde 54b: realiseren multifunctionele schuur voor fietsver-

huur, horeca en sterrenwacht (11.09.13)
Kortenhoef
-  De Kwakel 16: aanpassen garage tot woonruimte (10.09.13)
Loosdrecht
- Horndijk 10a: maken steiger (11.09.13)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 233: wijzigen gevels van gemeentelijk monu-
ment en oprichten steiger en een golfbreker (05.09.13)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 156: verbouwen winkel tot woning (06.09.13)
Nederhorst den Berg
-  Nieuw Walden 14 en 40: verbouwen loods, veranderen gevels, maken 

tussenvloer en plaatsen van een hekwerk (17.09.13)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende 
aanvragen met zes weken verlengd:
’s-Graveland
- Noordereinde 287: plaatsen uitbouw aan achterzijde 
Loosdrecht
- Veendijk 21: vervangen steigers 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Loosdrecht
-  Industrieweg 22: veranderen werking van de inrichting en verzoek tot 

wijziging van de voorschriften (milieu)

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

Melding Activiteitenbesluit (Milieu) 
-  Reymerink BV, Stichtse kade 47a te Ankeveen voor het realiseren van 

een inpandige opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen met een 
maximum van 10 ton en het verplaatsen van een uitpandige opslag-
voorziening

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten inzien in het ge-
meentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. Voor informatie kunt 
u contact opnemen met afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via 
telefoonnummer: (035) 65 59 557.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen haak-
jes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wet-
houders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Het in-
dienen bezwaar stelt dit niet uit. Is een uitspraak van de rechter op 
korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-
Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen 
(postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van de ontwerpbesluit kunt u 
een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 
190, 1230 AD Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 
indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 59 557. Het indienen 
van een zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.  

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van 
het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken 
(Postbus 16005, 3500 DA  Utrecht).
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www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl
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met BOUWGARANT?
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Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Meneer Jan Westgeest heeft 

het voor elkaar: aanstaande 

vrijdagmiddag is om 14.30 uur 

de eerste dansmiddag voor 

50+ in het Sociaal Cultureel 

Centrum aan de Blijklaan 1 in 

Nederhorst den Berg.

Het niet aflatende enthousi-

asme van deze vitale Berger 

heeft ertoe geleid dat zich vol-

doende mannen en vrouwen 

hebben aangemeld om mee 

te doen aan dit dansfestijn. 

Voortaan kunt u twee keer per 

maand heerlijk zweven op de 

Weense wals, met grote stap-

pen in driekwartsmaat over 

de dansvloer met uw partner. 

Of lekker swingen op quick 

step en tango. Dansen houdt 

je jong van lichaam en geest, 

samen sierlijk bewegen op 

afwisselende muziek is een 

gevoel dat je nooit kwijt raakt. 

‘De dans geeft gezondheid en 

plezier, tien keer beter dan ru-

zie en een vat bier’ zei Vadertje 

Cats al. 

Mocht u ook mee willen doen, 

aarzel niet om de dansschoe-

nen aan te doen en kom langs 

op vrijdag 27 september om 

14.30 uur in het SCC.

Vrijdag 1e dansmiddag 50+ 

Ankeveen

Een beetje eng vond de 2-ja-

rige Jens Gombert het wel dat 

hij de 1e prijs gewonnen had 

bij de kleurwedstrijd die Roan 

2Wielers had uitgeschreven 

vorige week op de Braderie 

op de Meenthof. Toen hij zijn 

cadeau mocht uitpakken, won 

de nieuwsgierigheid het. Een 

politieauto, een 

kleurboek, stiften 

en snoepjes plus 

certificaat wer-

den gretig uitge-

pakt.

Jens Gombert wint 1e prijs
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DOOR: HERMAN STUIJVERAnkeveen

Afgelopen zaterdag was weer een 

mooie dag waarin Ankeveen voor 

de zoveelste keer op de kaart werd 

gezet. Voor de zesde keer was er 

Ankeveen Artistique op het terrein 

van de IJsclub en er waren meer 

kunstenaars en bezoekers dan ooit.

Honderden bezoekers trokken de 

hele dag langs de kramen waar ruim 

80 kunstenaars aanwezig waren. Er 

was heel veel te zien en ook zeer ge-

varieerd. Veel schilderijen in totaal 

verschillende stijlen: zorgvuldig uit-

gewerkte plaatjes van boerderijen 

van Bert Snel of de grote kleurrijke 

portretten van Tjebbe Jansen of de 

abstracte harde lijnen van Maarten 

Vlam. Keramiek was er ook te bewon-

deren: mooie bijna perfecte gevormde 

vazen en potten van Emma van der 

Meulen of de grote ornamenten van 

Susan van der Wal langs de waterkant. 

Het oog werd telkenmale getroffen 

door andere vormen en kleuren. Van 

alle kunstenaars was er ook een stukje 

Mini-Art, dat niet meer mocht kosten 

dan 20 euro. Of dat grote aftrek vond, 

is onbekend. Over het algemeen is het 

Ankeveense Art Festival voorname-

lijk een plek van kijken, bewonderen 

maar niet zoveel kopen. Leerlingen 

van de Joseph Lokinschool hadden 

van afval een kunstwerk van ander-

halve meter hoogte in elkaar geflanst. 

En achter op het terrein waren kinde-

ren in de weer om een auto in de verf 

te zetten. Onder leiding van Sandra 

Boogert was er de gehele dag door een 

workshop voor kinderen om onder 

andere zelf fraaie kistjes te beschilde-

ren. Als Ruomei Tan voordoet hoe je 

met een pen sierlijke Chinese lijnen 

op papier zet, lijkt het zo eenvoudig. 

Maar diverse deelnemers kost het heel 

veel moeite om deze kalligrafeerkunst 

ook maar een klein beetje in de vin-

gers te krijgen, dat vergt jarenlange 

training. Over jarenlange ervaring 

gesproken, kunstenares Madeleine 

Metsaars toonde trots een strak vorm 

gegeven catalogus over haar levens-

werken tot nu toe, rijk en vol.

Jetske Laarhoven is de jongste deel-

nemer van dit festival, deze 14-jarige 

scholiere is al vanaf haar achtste bezig 

met schilderen. En dat is te zien. In 

haar kraam zie je mooie stillevens van 

pastelkrijt, maar ook goed opgebouw-

de portretten in acrylverf. “Ik heb het 

mezelf een beetje aangeleerd” zegt ze 

bescheiden “mijn oma kan ook goed 

schilderen, misschien heb ik het van 

haar”. In ieder geval veelbelovend!

De zussen Nel en Tiny Windt delen 

een kraam. Tiny Jansen- Windt heeft 

mooie schilderijtjes van roodborstjes 

en vinken uitgestald en Nel Windhorst- 

Windt is zo creatief dat ze van theedoe-

ken mutsen maakt, de Maxima-muts 

springt ertussen uit. Van elk wat wils 

dus op deze zonnige zaterdag. 

Waar ook de inwendige mens goed 

wordt voorzien van spijzen en drank. 

Het Wapen van Ankeveen en restau-

rant Lekr delen een tent waar van al-

les te versnaperen is. De koffie is vers 

en smaakt uitstekend, kan uw ver-

slaggever bevestigen. Die samen met 

anderen ook geniet van de warme 

klanken van het Ankeveens Saxofoon 

Collectief dat klassieke meesterwerk-

jes afwisselt met bekende deuntjes. 

Ankeveen Artistique hoort bij 

Wijdemeren, omdat het een mooie lo-

catie aan de Ankeveense plas verbindt 

met veel creativiteit en artisticiteit in 

een ontspannen ambiance. Op www.

ankeveenartistique.nl en www.brui-

sendankeveen.nl treft u een overzicht 

van alle deelnemers.

Veel te zien bij Ankeveen Artistique 

Zondagochtendwandeling 
Op zondag  6 oktober organiseren 

Miranda van den Eijnden van Artesia 

en Wendy Pater van In de Ontmoeting 

weer een boswandeling rondom ver-

lies. We komen om 10.00 uur bij elkaar 

bij de biologisch- dynamische tuinde-

rij van Land en Boschzigt in De Serre, 

Leeuwenlaan 34 (achter nummer 22), 

1243 KB ‘s Graveland.  De wandeling is 

bedoeld voor mensen die met het over-

lijden van een dierbare te maken hebben 

(gehad).  Kosten voor deelname zijn € 

7,50. Graag even aanmelden als je mee 

wilt lopen bij info@praktijkartesia.nl of 

bel naar 06-23665687. Zie ook www.

praktijkartesia.nl.

Vrijdagavond 27 september begint het 

Jagthuis-concertseizoen met het eer-

ste pianoforteconcert. U krijgt bij dit 

concert drie keer muziek van Mozart 

voorgeschoteld: twee Pianokwartetten 

en Variaties voor pianoforte solo. Het 

Archduke Ensemble zal de stukken 

uitvoeren en maakt daarbij gebruik 

van een pianoforte zoals Mozart die 

gekend heeft. U zult versteld staan 

van de fijnere klank die daardoor in 

het ensemble ontstaat. De spelers zijn 

Shuann Chai op pianoforte, Shunske 

Sato op viool, Joseph Tan op altviool 

en Steuart Pincombe op cello. Behalve 

Mozart spelen de violist en altist een 

duo van Hoffmeister en de cellist en 

pianiste een prachtige nocturne van 

Duport. 

Zaterdag en zondag kunt u zelf pro-

beren hoe het is om op een pianoforte 

te spelen. Dan zijn er workshops o.l.v. 

de Japanse Kaoru Iwamura en zon-

dags o.l.v. Shuann Chai. U brengt uw 

eigen muziek mee, en beide pianofor-

tespeelsters maken u wegwijs op de 

pianoforte. Alleen luisteren kan na-

tuurlijk ook. En om meer te weten te 

komen over de ontstaansgeschiedenis 

van de piano, vertelt musicoloog Pieter 

Kuipers zaterdags het verhaal van de 

Weense piano; over de verschillen tus-

sen de huidige piano en het historische 

instrument en over de sociale verande-

ringen die al die pianowerkplaatsen in 

Wenen met zich meebrachten. 

Zaterdagavond wordt het concert ver-

zorgd door ensemble Sounds, dat be-

staat uit violiste Barbara Erdner, cel-

liste Nina Hitz en pianofortespeelster 

Kaoru Iwamura. Zij spelen Pianotrio’s 

van Haydn en van Beethoven, een 

sonate voor pianoforte en viool van 

Dussek en variaties voor piano en 

cello van Beethoven. Maar Kaoru laat 

ook horen hoe een 20e eeuws werk dat 

speciaal voor de pianoforte is gecom-

poneerd klinkt: Durations van Morton 

Feldman. Voorafgaand aan dit concert 

is het voor de eerste 20 aanmeldingen 

mogelijk deel te nemen aan de vegeta-

rische tweegangen maaltijd.

Het zondagmiddag-concert ten-

slotte wordt verzorgd door Shuann 

Chai die dan Beethoven sonates zal 

spelen op verschillende instrumen-

ten. Twee vroege sonates (op 2/3 en 

op 10/1) speelt ze op de Walter uit 

1810 en twee latere sonates (op 79 en 

op 57 ‘Appassionata’) zal ze op een 

Rosenberger-pianoforte spelen. Ook 

hier zult u verrast worden door de 

klankverschillen tussen de instrumen-

ten! Wanneer u voor een concert in het 

pianoƒorteweekend een kaartje koopt, 

mag u gratis een introducé meenemen.

Pianoƒorteweekend: vr 27-zo 29 sep-

tember 2013. Alle informatie, prijzen 

en reserveren via de website www.ja-

gthuis.nl, per e-mail via stal@jagthuis.

nl of telefonisch 0294-252609. De lo-

catie van het weekend is Het Jagthuis, 

Middenweg 88, Nederhorst den Berg 

(Horstermeer).

Mozart en Beethoven tijdens 

Pianoƒorteweekend Jagthuis

Genieten van de brandweer 
Op donderdag 19 september heeft de 

brandweer Kortenhoef een bezoek 

gebracht aan de Klimboom, locatie 

Oudergaarde 5. Alle kinderen (in de 

leeftijd van 0-12 jaar) werden in de ge-

legenheid gesteld om de auto van bin-

nen te bekijken, water te spuiten met  

de brandweerspuit , de helm op te doen 

en met de brandweermannen te praten. 

Sommige kinderen waren enorm onder 

de indruk en wilden het alleen van een 

afstand bekijken. Anderen werden su-

per enthousiast. Dit bezoek was in het 

kader van het thema ‘verkeer’, waarmee 

de kinderen 6 weken aan de slag gaan. 

De locatie hangt vol met allerlei verschil-

lende vervoermiddelen, waaronder ook 

de brandweerauto. Tijdens een korte 

pauze kregen de brandweermannen een 

eigen gemaakte brandweerauto en een 

kaart  door de kinderen aangeboden. Die 

gaan een mooi plekje in de kazerne krij-

gen. De ouders van de kinderen kunnen 

prachtige foto’s zien op onze TikTik, een  

beveiligde website  waar nieuws, versla-

gen, foto’s en filmpjes van de kinderen te 

zien zijn. Bent u geïnteresseerd  geraakt 

naar De Klimboom?  www.deklimboom.

nl of 0346-258044
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Kunst aan de Dijk zoekt bestuurslid 
met portefeuille PR/Communicatie.

Stichting Kunst aan de Dijk is op zoek naar een bestuurslid 

die de portefeuille PR en communicatie kan en wil vervullen. 

Dit bestuurslid zet communicatie in om contacten te onder-

houden met pers, donateurs, vrienden en belangstellenden 

om aandacht te vragen voor de evenementen die de Stichting 

organiseert. De positie is onbezoldigd.

Kunst aan de Dijk werd  in1980 opgericht.  De stichting 

organiseert een zestal concerten, een literaire avond en een 

tentoonstelling per cultureel seizoen. De optredens vinden 

plaats in het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 in 

Kortenhoef, Gemeente Wijdemeren.  De stichting wordt 

geleid door vrijwilligers. Tijdsbeslag voor de portefeuille 

PR/Communicatie is gemiddeld 2 uur per week.

Meer concreet gaat het om de volgende taken:
 •   Eindverantwoordelijk voor het communicatie- en PR-beleid.

 •  Supervisie vormgeving, controle van het drukwerk.

 •   Schrijven van de teksten van de jaarbrochure en van de 

  aankondigingen (fl yers) per evenement.

 •  Verzenden van fl yers per e-mail.

 •   Maken en verspreiden van persberichten (per email) van elk  

 evenement. Contacten onderhouden met de  voornaamste 

lokale media.

 •   Bijhouden van de wijzigingen in de website. Onderhouden van  

contacten met de webmaster. Indien mogelijk zelf het content 

management  uitvoeren en de vormgeving van de website 

aanpassen.

 •   Inzetten van sociale media (Facebook, Twitter) om aandacht 

voor het Kunst aan de Dijk-programma te genereren. 
 

Hebt u belangstelling voor deze portefeuille, 

dan verzoeken wij u contact op te nemen met 

Erik van der Spek, 0651 287 156, evdspek@hvds.nl.

Per direct gezocht: Chauffeur-verhuizer
Van Leeuwen verhuizingen behoort tot het MKB en verzorgt 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
   - Opleidingsmogelijkheden

   Gaarne reacties t.a.v.: Frans van Leeuwen
   T: 035- 656 35 17 E: info@verhuizers.nl

l 

Kort nieuws
Wilt u bridgen op maan-
dagavond? Voor info bel 06-
20514045 Bridgeclub ‘La Porta 
Salute”. 

Voor kleine groepen geef ik, 
geboren Amsterdammer, kos-
teloos rondwandelingen in 
Oud Amsterdam. L. Baatsen, 
035-6561059 of l_baatsen@
ziggo.nl

U kunt elke zaterdag v.a. 11.00 
uur terecht bij Korenmolen 
De Hoop, Dorpsstraat 106, 
Loenen a.d. Vecht. Zie ook: 
www.demolenloenen.nl

De kerk op de berg in 
Nederhorst organiseert op 13 
oktober a.s. praisedienst. Meer 
info: like onze facebookpagina 
praisedienstnederhorstden-
berg

In City of Wesopa: do. 26 sept.: 
film, vr. 27 sept.: muziek, za. 29 
sept.: jeugd, do. 3 okt.: film, za. 
5 okt.: toneel. Voorverkoop: 
Kinderboekhandel De Kleine 
Prins, Slijkstraat 11, Weesp. 
Tel. reserveren: 0294-458093 
of www.wesopa.nl

Is er meer tussen hemel en 
aarde? 10 avonden en een 
weekend meer leren over het 
christelijk geloof? Van 20.00-
21.30 uur in de Blokhut, achter 
de Herv. Kerk in Kortenhoef. 
Info: 06-55326699.

De Bijbel: Feit of fictie? Meer 
weten? Bijbelstudie elke 
14 dagen 20.00-21.30 uur, 
Emmaweg 57a, Kortenhoef. 
Info: 06-49141192.

Voorlichtingsmiddag voor senioren
Op dinsdag 1 oktober organiseert Inovum, samen met de 

ouderenadviseur van Versa (wonen/welzijn/zorg) een voor-

lichtingsmiddag over passende oplossingen voor de woon- en 

leefsituatie van ouderen. Er zijn veel mogelijkheden en voor-

zieningen beschikbaar waardoor men zo lang mogelijk zelf-

standig kan blijven wonen. Dus heeft u vragen of wilt u infor-

matie over uw situatie, dan benu hartelijk welkom op 1 okto-

ber van 14.30 tot 15.30 uur in de “Brasserie”  van Veenstaete. 

Oudergaarde 1 in Kortenhoef.

keukens, kasten e.a. meubelen

Nieuw Walden 82

1394 PE Ned. den Berg

Tel. 0294-25 25 81

Mob. 06-25 42 3156
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AUTOBEDRIJF MARANT NAARDEN
Amsterdamsestraatweg 23
1411 AW Naarden
Tel.: 035 694 82 14
www.kia-naarden.nl

KIA dealer voor het 

Gooi en omstreken

Voorheen De Brug voor Nederhorst den Berg en WWW voor Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Adverteren?

Kijk ook op onze geheel 
vernieuwde website: 

www.weekbladwijdemeren.nl

GGD vaccineert 1000 negenjarigen
Maandagmiddag 30 september aanstaande vaccineert de 

GGD negenjarigen uit de Hilversumse Meent, Naarden, 

Bussum, Ankeveen, Breukeleveen, Kortenhoef, ‘s Graveland 

en Nederhorst den Berg. Het betreft voor deze kinderen de 

laatste herhalingsprikken tegen difterie, tetanus en polio 

(DTP) en tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Beide 

inentingen worden op hetzelfde moment gegeven, in iedere 

arm één. Sporten en spelen na de prikken is aanbevolen; veel 

bewegen, vooral de armen is goed en voorkomt stijfheid. De 

prikken worden ‘s middags gegeven in Sporthal de Lunet aan 

de Amersfoortsestraatweg 16 in Naarden.

De GGD ziet tijdens drie vaccinatiemiddagen, verdeeld over 

het jaar, ongeveer 3000 kinderen en hun ouders. Om lange 

wachtrijen te voorkomen, roept de GGD alle kinderen in een 

strak tijdschema op. Als de ouders zich aan de afgesproken tijd 

houden, dan blijven de rijen kort. 

Er is voor één centrale locatie gekozen, omdat Sporthal de 

Lunet centraal gelegen is en zowel met het openbaar vervoer 

als eigen vervoer goed te bereiken is.

Ouders uit genoemde gemeenten met kinderen die geboren 

zijn in 2004 hebben inmiddels een uitnodiging thuisgestuurd 

gekregen. De oproepkaarten én het vaccinatieboekje dienen 

meegenomen te worden. Voor meer informatie zijn de vol-

gende websites te raadplegen: 

* www.ggdgooi.nl * www.rijksvaccinatieprogramma.nl   
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Mr. Kremerschool in ZappLive

Wie zijn geschiedenis niet kent, 

kent zig zelve niet´ luidt een Oud- 

Nederlands spreekwoord. Een 

waarheid die door de leden van de 

Historische Kringen in onze dorpen 

bijna dagelijks wordt onderzocht. 

Uw huis-aan-huisblad wil ook een 

bijdrage leveren aan het historisch 

bewustzijn. Deze week kijkt Jan 

Hendriks terug op het leven van 

Kareltje Boeschoten, de grutter van 

‘s-Graveland.  

De kruidenierswinkel van Kareltje 

Boeschoten was een begrip in ‘s-Gra-

veland en ver daarbuiten. De winkel, 

het woonhuis en het pakhuis waren 

gevestigd in het Zuidereinde, vlakbij 

de Smidsbrug. Vanaf 1915 tot aan zijn 

overlijden in 1965 stond Karel er ach-

ter de toonbank. In het begin samen 

met zijn moeder en broer Gretus, later 

alleen. De klanten kwamen er zelden 

voor een gesloten deur, laat staan dat 

er een artikel niet op voorraad was. En 

er was veel, heel veel. Van voedings-

middelen tot artikelen voor huishou-

delijk gebruik; Karel had het meestal 

wel in huis. Vooral zijn assortiment 

koloniale waren zoals specerijen, kof-

fie, thee en cacao, was onovertroffen. 

En wat te denken van scheerzeep, rijst, 

port, petroleum, gedroogde keuken-

kruiden, kaarsen, comestibles, blauw-

sel, stijfsel, bessensap en snoepgoed. 

Het is slechts een kleine greep uit de 

artikelen die werkelijk in de winkel 

van Kareltje Boeschoten aanwezig 

waren. Op de plek van het voorma-

lige woon- en winkelpand staan thans 

de woningen genummerd 12 t/m 18. 

Het is wat winkelnering betreft een 

bijzondere plek omdat de geschiede-

nis hieromtrent is te herleiden tot 

omstreeks 1800. Kruidenier Barend 

Jesaias Wildschut had hier rond 1830 

namelijk al een winkel. Na hem volgen 

Van Leeuwen, De Jongh, Verhoef en 

tenslotte Karel Boeschoten.

Van Hilversum naar ‘s-Graveland

Karel Johan Anthoon Boeschoten 

werd op 25 februari 1890 in ‘s-Gra-

veland geboren. Zijn ouders waren 

Johan Karel Boeschoten en Teuntje 

Blauwendraad. Het echtpaar kreeg 

voor zover bekend acht kinderen, al-

len zoons. Vader Boeschoten was 

van beroep onderwijzer en kreeg als 

zodanig in 1882 een aanstelling in 

‘s-Graveland. Van de zoons zouden 

er vier voor korte of lange tijd in het 

kruideniersvak werkzaam zijn. Dat 

was overigens omstreeks 1909, en wel 

in Hilversum waar ze rond die tijd met 

hun moeder woonden; vader was in-

middels overleden. Het is aannemelijk 

dat wellicht één of twee van hen werk-

zaam zijn geweest bij Weekhout, die 

in 1909 in de Havenstraat een winkel 

opende in fijne vleeswaren, comesti-

bles en delicatessen. Toen Weekhout 

in juni 1911 failliet ging namen de ge-

broeders Boeschoten namelijk de win-

kel van hem over. In juli 1915 verhui-

zen Karel, Gretus en zijn moeder weer 

naar ‘s-Graveland, waar zij de winkel 

van Nicolaas Verhoef overnemen. 

Zijn broer Cornelis bleef in Hilversum 

waar hij tot november 1920 de winkel 

voortzette, waarna deze werd over-

genomen door ene Struik. Vanaf dat 

moment is Karel de enige winkelier in 

de familie en zet, nadat Gretus in 1922 

trouwde, de winkel onder zijn eigen 

naam voort. Vanwege het ruime assor-

timent kwam men van heinde en verre 

naar de winkel aan het Zuidereinde, 

die een  gemoedelijke sfeer uitademde. 

Wat men ook nodig had, het was er. En 

wanneer Karel het gevraagde even niet 

zo gauw kon vinden, dan verzocht hij 

je om ‘s middags terug te komen. In de 

tussentijd speurde hij in alle hoeken en 

gaten van winkel en pakhuis, omdat hij 

zeker wist dat het artikel ergens moest 

zijn. Geduld was bij deze sympathieke 

dorpsfiguur soms een schone zaak, 

maar dat nam men graag op de koop 

toe.

Een zwarte dag

Vrijdag 13 juni 1947 was voor Karel, 

zijn klanten en ‘s-Graveland een zwar-

te dag. Zeker tweehonderd jaar aan 

winkelnering brand die middag tot de 

grond toe af. De oorzaak van de brand 

is vermoedelijk een theelichtje ge-

weest, dat in de keuken waarschijnlijk 

door de poes was omvergelopen. Op 

het moment dat Karel de brand ont-

dekte was deze al zo hevig dat hij niets 

meer kon uitrichten. Met lede ogen 

moest hij aanzien hoe in korte tijd 

zijn met riet gedekte woon- en win-

kelpand in lichterlaaie stond. Het laat 

zich raden dat de toegesnelde brand-

weer niet meer kon voorkomen, dat de 

felle uitslaande brand het woon-, win-

kel- en pakhuis volledig in de as lag, 

gadegeslagen door vele dorpsgenoten. 

Karel zette zijn winkel tijdelijk voort 

in de schuur aan de overkant van de 

weg. Bijna twee jaar zou hij van hieruit 

zijn klanten bedienen. In de tussentijd 

werd zijn nieuwe winkel annex pak-

huis gebouwd, inclusief woonhuis. In 

1949 was alles weer op orde en opende 

hij met trots zijn nieuwe winkel, en 

wel als Enkabé-winkelier.  Op 16 no-

vember 1965 komt Karel op 75-jarige 

leeftijd onverwachts in zijn winkel te 

overlijden. De kruidenierswinkel met 

zijn dorpse karakter is dan voltooid 

verleden tijd. De familienaam daaren-

tegen leeft nog enige jaren voort, want 

de winkel wordt als drogisterij voort-

gezet onder de naam Fa. Boeschoten & 

Behnken. In de jaren zeventig maakt 

de drogisterij plaats voor de rijwiel- en 

bromfietszaak van De Vries. Niet veel 

later wordt deze overgenomen door 

Kees Rijnsent. Wanneer Kees zijn zaak 

in de jaren negentig verplaatst naar de 

Dodaarslaan in Kortenhoef, wordt het 

boek van de eeuwenoude winkelnering 

op deze bijzondere plaats gesloten.

Historisch verhaal

Kareltje Boeschoten, grutter in ‘s-Graveland

Afgelopen donderdag was het zo-

ver: wij, groep 7 en 8 van de Meester 

Kremerschool, mochten mee doen aan 

het programma Zapplive. Na school 

zijn we met z’n allen naar de studio in 

Hilversum gegaan. Daar aangekomen 

kregen we eerst te horen wat er onge-

veer zou gaan gebeuren en welke gasten 

er zouden komen. Nadat we even ge-

wacht hebben, mochten we de studio in, 

spannend!  We hebben even geoefend 

voor de live-uitzending en toen het tijd 

was werd er afgeteld en waren we live op 

tv. Twee kinderen mochten de presen-

tatoren helpen en we waren verdeeld in 

twee teams. Ieder  team had zijn eigen 

tribune. Het duel tussen de teams was 

erg spannend, bij ieder team hoorde 

een juf en twee kinderen die de vragen 

mochten beantwoorden. Er werden tien 

vragen gesteld en de juffen zaten onder 

een bak met derrie. Het team dat het 

beste de vragen beantwoordde, redde 

zijn juf. Uiteindelijk heeft het paars/roze 

team ´de zilveren schaal´gewonnen. En 

dus kreeg de juf  van het blauwe team 

de derrie over zich heen! Er was ook 

een aantal kinderen uitgekozen om 

vragen te stellen aan de gasten. Pierre 

Wind moest van augurken iets maken, 

hij maakte: augurkenijs, cola-augurken 

en drop-augurken. Ewout Genemans 

vertelde over 

het Junior 

Songfestival en 

Maurice Wijnen 

vertelde over 

de musical Billy 

Elliot. Het is een 

erg leuke uitzen-

ding geworden. 

Kijkt u ook?  U 

kunt het zien 

op www.uitzen-

d i n g g e m i s t . n l 

Zapplive van donderdag 19 september.    
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40 dagen zijn voorbij getrokken sinds vrijdag 
16 augustus, de dag dat mijn geliefde vader zijn 
laatste adem heeft uitgeblazen ten gevolge van 
de ziekte Alzheimer waaraan hij de laatste ja-
ren van zijn 89-jarige leven leed. Dat was even 
schrikken, maar ook weer niet. De goede man 
is in zijn slaap overleden. De mooiste dood die 
er is. Als die al bestaat, tenminste. 
Een kleine week later, donderdag 22 augustus,  
was de uitvaart. Vooraf had ik als ‘chef muziek’ 
bij ons in de familie, bijpassende muziek uitge-
zocht, gebaseerd op de muzikale  smaak en dito 
favorieten van mijn pa en per gekozen song heb 
ik getracht rekening te houden met de inhoud 
van de tekst. Alles uiteraard in nauw overleg 
met moederlief. Die trouwens hartstikke dap-
per een toespraak heeft gehouden tijdens de 
crematie. Beretrots!  
Er zijn echt ontstellend veel reacties en condo-
leances via Facebook, email, sms, telefoontjes, 
kaarten, brieven en mondeling binnengeko-
men. Ik schat - en dan overdrijf ik echt niet - 
dat het er ruim 200 zijn geweest. Hoe geweldig 
is dat: zoveel vrienden, familieleden, kennissen 
en andere toffe personen die meeleven. 
Eén van de aangrijpendste reacties was van 
kleinzoon Jor. Toen hij terugkwam van va-
kantie ontwaarde hij op tafel de herinnering 
die ik aan zijn opa (Ouwe Oop voor hem) heb 
gemaakt en die zijn moeder na de uitvaart thuis 
had achtergelaten. Hij keek er even naar, las 
de tekst die ik erin had geschreven en zei ver-
volgens: “Mama, wil je opa Hassie vragen of 
wij er alle vier één kunnen krijgen?” Met ‘alle 
vier’ bedoelde hij zichzelf, zijn zusje en papa en 
mamma. Hoe lief is dat!?     

Vorige week be-
trapte ik me - zoals 
wel vaker de laat-
ste weken - erop 
tijdens het plannen maken voor de komende 
week dat ik een datum zocht om Pa te bezoeken 
in het zorgcentrum. Een fractie later bedacht ik 
me: ‘Oh neen, dat ‘hoeft’ niet meer...  
Elke ochtend is het eerste dat ik zie als ik de 
woonkamer inloop, een ingelijste foto van papa  
Steef. In mijn gedachten groet ik hem dan. En 
het laatste dat ik doe als ik ‘s avonds de kamer 
verlaat om me naar het slaapvertrek te begeven 
is een blik werpen op dezelfde foto. 
Ik was mijn vader feitelijk al kwijt toen hij me-
dio 2011 in het crisiscentrum van zorgcentrum 
De Beukenhof in Loosdrecht werd opgenomen 
en niet veel later permanent bewoner werd van 
de gesloten afdeling De Klomp aldaar. En hij 
in eerste instantie per maand, later wekelijks en 
in de eindfase van zijn lange verblijf op aarde 
langzaam maar vooral heel zeker dagelijks af-
takelde. 

Nu is hij er ook in het echt niet meer. 
Met uitzondering van een heel speciaal plekje 
in mijn hart.
En op de foto in de woonkamer.  

Het is goed zo. 

Spreuk van de week: Ik ben mijn vader kwijt; hij 
is opgeborgen. Voor goed. In mijn hart.  

Hans ten Kortenaar
(reageren kan via  h.kortenaar@planet.nl)

Hans’ Visie   
Het is goed zo

     
    

     
     

      
     

Slootdijk 9 • 3632 AM
Loenen aan de Vecht
Tel.: 0294 - 23 14 42 • Fax: 0294 - 23 22 03
INKOOP - VERKOOP AUTO’S

APK
REPARATIE

ONDERHOUD
SCHADEHERSTEL

VERKOOP EN SERVICE
ALLE MERKEN AUTOMOBIELEN

APK €15,-
INKOOP EN VERKOOP

Wij repareren alle merken auto’s
TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN

Altijd keuze uit minimaal 55 occasions!
2x Citroen Berlingo 1,6Hdi 08+09 Wit va € 4.150,00 ex btw
Ford Fiesta 1,3  Automaat 1996 Rood € 1.450,00 
Ford Focus 2X 01+07 Blauw vanaf € 2,750,00
Hyundai Gets Automaat 2004 Grijs € 4.950,00 
Kia Picanto 1,2 2012 Zwart € 9.850,00 
Mercedes Vito 2012 Zwart € 26.950,00 ex btw
Mini One 2003 Geel € 6.950,00 
Peugeot 206 1,4 2004 Grijs € 4.450,00 
Renault Clio 1,4 2005 Zwart € 3.850,00 
Renault Scenic LPG 2004 Grijs € 3.750,00 
VW Polo Automaat 2000 Grijs € 4.350,00 

Airco service nu € 35,-
Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur

Op slechts 10 minuten
van Wijdemeren

Voor de lekkerste kaas komt u elke vrij-
dag naar Kaashandel E. de Vries

U vindt bij ons het meest uitgebreide assortiment:

- de lekkerste (Noord)Hollandse kaas

- de beste boerenkazen uit het Groene Hart 
van de Krimpenerwaard

- geitenkazen

- verrassende buitenlandse kaas

- verantwoorde kaas voor vet- of natriumarm dieet

Altijd vers van het mes en scherp geprijsd!
Daarom haalt u uw kaas bij E.de Vries!

U vindt ons iedere vrijdag aan de “De Meenthof”
van 08.30 tot 18.00 uur .

Burgemeester Smit van 

Wijdemeren neemt 25 sep-

tember het eerste exemplaar 

vanhet septembernummer 

van Tussen Vecht en Eem 

(TVE) in ontvangst. Dit jaar 

bestaat de Historische Kring 

Nederhorst den Berg 25 jaar. 

De regionale historische 

stichting TVE stond in 1988 

aan de wieg van de oprich-

ting van deze vereniging die 

nu ruim 450 leden telt. Samen 

met TVE houden zij op 12 

oktober een Open Dag  over 

Veranderingen in het boeren-

leven tussen Vecht en Eem . 

Het septembernummer is 

daarom in zijn geheel gewijd 

aan het agrarisch verleden van 

Nederhorst den Berg. Twee 

redacteuren uit deze plaats, 

Claudette Baar- de Weerd en 

Gerard Baar, hebben eraan 

meegewerkt. Enkele artikelen 

gaan over de Horstermeer en 

de ontginners van deze pol-

der, maar de lezer vindt er 

ook informatie over boeren 

en boerderijen in het dorp en 

op het Eiland. De geschiede-

nis van het dorp zelf komt 

aan bod in artikelen over de 

Willibrordkerk en het kasteel 

en over de verbindingen van 

Nederhorst den Berg over 

water en land. Andere artike-

len gaan over de Hinderdam 

en de voormalige buiten-

plaats Petersburg, de was-

serijen en de hoepelbuigers 

in Nederhorst den Berg, en 

over de merkwaardige acht-

tiende-eeuwse dominee Pieter 

Poeraet. Tenslotte zijn er bij-

dragen over Nederhorst den 

Berg in oudere geschriften en 

op schilde-

rijen.

Tussen Vecht 

en Eem, sep-

tembernum-

mer ( 116 pa-

gina’s). Prijs 

€ 9,-.Te be-

stellen bij de 

boekhandel 

of bij TVE. 

Bestellen bij TVE schriftelijk 

of per mail:  Penningmeester 

stichting Tussen Vecht en 

Eem, Rostocklaan 7,  Bussum 

(penningmeester@tussen-

vechteneem.nl)  met gelijktij-

dig overmaken van €  11,50 

(prijs + verzendkosten) op 

girorekening 3892084 onder 

vermelding TVE 2013/3).

Verkrijgbaar in Nederhorst 

den Berg bij  Lydi 

Bloemsierkunst, Voorstraat 7 

en Bloembinderij Passieflora, 

Vaartweg 1.  Prijs € 9,-.

Een oude boerderij aan 

de Eilandseweg, NdB.

TVE belicht Nederhorst den Berg

Agrarisch verleden 
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DOOR: HERMAN STUIJVERKortenhoef

Kunst aan de Dijk opende het sei-

zoen met twee kinderconcerten 

van het Amsterdamse Sinfonietta, 

vier volwassenen die met hun strijk-

instrumenten samen met kleuters 

een muzikaal avontuur beleven.

Als de violisten Nicolien, Els en Petra 

en cellist Michiel opkomen is het 

Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 

niet stampvol. Dat kan ook niet, want 

het is de tweede voorstelling op de za-

terdagmiddag en er kunnen maximaal 

50 kinderen meedoen met het concert 

waarin ze interactief meedoen. Op een 

blauw zeil voor in de kerk zitten de 

kinderen vol verwachting op wat ko-

men gaat. Heel simpel begint een van 

de muzikanten te vertellen over een ri-

vier die vanuit de bergen stroomt. Een 

blauw lint is het symbool en spetteren-

de en spattende vioolklanken onder-

steunen de gang van het water. Direct 

is er contact en de 4- en 5-jarigen gaan 

mee in de fantasiewereld. Even later 

moet er een bootje gebouwd worden, 

het timmeren, de zeil, de planken, al-

les wordt in vioolgeluiden omgezet en 

de kinderen voelen dat goed aan. Ook 

angstgeluiden als er een krokodil wel-

licht om de hoek komt kijken, klinken 

realistisch en angstaanjagend, vooral 

door de aanzwellende cello. Met be-

perkte middelen weten de leden van 

KleuterSinfonietta een sfeer te kweken 

waarin de kinderen zich geen moment 

vervelen. Je kunt je zelfs achter een 

strijkinstrument verstoppen. De kin-

deren strijken hartstochtelijk mee met 

hun denkbeeldige strijkstok en blazen 

hard mee in de zeilen, ook de ouders 

en grootouders op de achtergrond 

moeten eraan geloven. Natuurlijk 

wordt er ook gezongen, het aloude 

‘Schipper mag ik overvaren’ wordt 

door alle generaties meegezongen. Bij 

een hevige storm als een boot ‘net niet 

uit de bocht vliegt’ komt Michiel op 

het strand terecht. “Ben je nou dood?” 

vraagt een bijdehandje op de eerste rij. 

Het hoogtepunt van het concert is als 

de kinderen in vier groepen een maal-

tijd gaan voorbereiden, elk met hun 

eigen mix aan kook- en bak- en eet-

geluiden. Met klappen, tikken, sissen 

en stampen wordt het een kakofonie 

van ritmiek en melodie, de basis van 

de muzikale vorming. Gelukkig is er 

tot slot een schip aan de horizon waar 

voor alle kinderen plaats is. Een mooi 

concert, perfect ingesteld op de kleu-

terleeftijd en goed entertainment voor 

de volwassenen die er een tientje voor 

over hadden om (klein) kinderen te 

begeleiden. 

Kinderconcert Kunst aan de Dijk

‘Schipper, mag ik overvaren?’

 ‘Gezellig Nederlands’ 
in bieb NdB 
Vanaf 3 oktober a.s. elke donderdagoch-

tend van 9.00-10.00 uur. Toegang gratis. 

Tijdens ‘Gezellig Nederlands’ praten en 

denken we met elkaar in het Nederlands. 

Het taaluurtje is bedoeld voor mensen 

die de Nederlandse taal willen oefenen, 

begrijpen en spreken. Iedereen is wel-

kom! Er zijn geen kosten aan verbonden, 

dus neem gerust iemand mee. 

Anneke, Lia en Christine-An zijn bij 

toerbeurt jullie gastvrouw. (Dit is een ge-

zamenlijke activiteit van De Spotfabriek 

en De Bibliotheek). Voor wie meedoet is 

er een gratis bibliotheekabonnement.

Blijklaan 1, Nederhorst den Berg.

Bibliotheek start Leesgroepen 
Regelmatig wordt De Bibliotheek bena-

derd door mensen die willen deelnemen 

aan een leesgroep of leesclub. Daarom 

worden er in 3 plaatsen informatie-

bijeenkomsten georganiseerd. De bij-

eenkomsten zijn in samenwerking met 

Stichting Senia. Deze organisatie on-

dersteunt leesgroepen d.m.v. leeswijzers 

met daarin samenvattingen van boeken, 

achtergrondinformatie over de auteur, 

suggesties voor de bespreking en vragen 

voor discussie. Hierdoor kunnen lees-

groepen zelfstandig functioneren. De 

leden bereiden gezamenlijk of bij toer-

beurt een bijeenkomst voor.

De Bibliotheek wil ook onderzoeken of 

er belangstelling is voor een leesgroep 

onder leiding van een docent. 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, 

maar wel interesse hebben om mee te 

gaan doen aan een leesclub, stuur dan 

een mailtje naar debibliotheek@debibli-

otheek.org met vermelding van uw adres 

en telefoonnummer. 

door: Hans Nielen

Al jaren organiseert p.v. de 

Plassenjagers na de laatste natour-

vlucht, een attractievlucht vanuit 

Roodeschool, in het noord oosten van 

Groningen. Voor de duiven een apar-

te vlucht, want die zijn altijd gewend 

vanuit het zuiden hun weg naar huis te 

zoeken. Een aantal liefhebbers pakt dit 

serieus aan door in de weken voor deze 

vlucht hun duiven enkele keren zelf die 

richting op te brengen. En zo ontstaat 

de Roodeschool koorts. Men maakt 

elkaar gek en er verschenen foto`s op 

facebook van africhtingen. En er werd 

zelfs op Whats App een speciale groep 

aangemaakt waar iedereen elkaar be-

richten stuurde. Vrijdag de 20e werden 

er door vijftien liefhebbers 156 duiven 

ingekorfd. Deze liefhebbers waren niet 

alleen uit de eigen club. Er waren ook 

liefhebbers uit Baarn, Amstelveen en 

zelfs Amsterdam. Het biljart lag vol 

met gesponsorde prijzen, dus iedereen 

maakte kans op een mooie prijs.

Op zaterdag konden de duiven om 

11.30 uur worden gelost. De eerste 

duif arriveerde bij Marcel v.d. Hoef in 

Baarn, om 13.57.24 uur. Bij het melden 

bij meldpost Rob v.d. Hoek kreeg deze 

ook net een duif. Rob drukte snel het 

gesprek uit om zijn duif binnen te roe-

pen. De doffer liep vlot naar zijn jong 

en bleek de snelste van het concours te 

wezen. Met een snelheid van 1168 m/

min had hij de 175 km afgelegd. Rob 

was dus een van de liefhebbers die 

veelvuldig met zijn duiven in noorde-

lijke richting was gereden om ze aan 

het vliegen vanuit het noorden te wen-

nen. De winnende doffer wist echter 

al wat dit was, want ook verleden jaar 

won hij de vlucht vanuit Roodeschool, 

een unieke prestatie. Tweede liefheb-

ber wed dus Marcel v.d. Hoef. Derde 

liefhebber op plaats 3 werd Tino v.d. 

Hoek die profiteerde dat zijn vader 

de duiven telkens africhtte en die van 

hem natuurlijk meenam. Op plaats 5 

vinden we Hans Nielen die voor de 

aardigheid ook twee duifjes mee had. 

Dan op plaats 22 vinden we Sterre 

Heiwegen. Op plaats 52 vinden we 

Gert-Jan van Huisstede die helaas twee 

kratten bier verloren heeft. Op plaats 

79: de secretaris Barend Rob.  Om 

15.49 wist Barbara v.d. Hoek gelukkig 

nog een duif te draaien. Peter Bleesing, 

de ceremoniemeester van de avond, 

hoefde gelukkig ook niet met een lege 

klok te komen want zijn eerste duif ar-

riveerde om 17.26 uur. 

Om 19 uur werden de klokken uitge-

slagen en de uitslag officieel bekent. 

Uit handen van Peter Bleesing  kreeg 

Rob v.d. Hoek de hoofdprijs een di-

nerbon gesponsord door “Restaurant 

Robert” uitgereikt. En konden de ove-

rige liefhebbers in volgorde een mooie 

prijs van het goed gevulde biljart uit-

zoeken. Een mooi evenement aan het 

einde van een zwaar seizoen.

Op de foto krijgt de winnaar Rob v.d. 

Hoek de hoofdprijs uitgereikt door 

Peter Bleesing. Na het klok afslaan 

werd de overwinning gevierd en kreeg 

Rob de hoofdprijs een dinerbon t.w.v. 

125 euro geschonken door ‘Restaurant 

Robert’ uitgereikt. Daarna mochten 

in volgorde de overige winnaars een 

mooie prijs uitzoeken van de goed 

gevulde prijzentafel. Een goed georga-

niseerd evenement, een mooie vlucht 

met vele prijzen en een terechte win-

naar.

PV de Plassenjagers

Rob v.d. Hoek wint Roodeschool
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Kort nieuws
Donderdag 3 oktober is er 
Alzheimer Café met als onder-
werp ‘Reis door de wereld van 
dementie’ in Hotel Het Hart van 
Weesp om 19.30 uur.

Zondag 6 oktober geeft de 
Chr. Koorver. Cantemus uit 
Loosdrecht een najaarsconcert 
in de Ant. Van Paduakerk in 
Kortenhoef. Aanvang 14.30 
uur.

Dammerweg 57, 1394 GP  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 - 25 34 61 / 06 1070 2089

www.frankvermeulenmakelaardij.nl

Esdoornlaan 10 Esdoonlaan 28 Kuijerpad 2

Op rustige lokatie fraaie hoekwoning met erker en 
voor-, zij- en vrijwel geheel betegelde achtertuin met 
stenen berging. De woning ziet er perfect uit!
B.g.g.: hal, kelderkast, hangend toilet, woonkamer 
met grenen vloer, allesbrander en opensl. deuren naar 
achtertuin. Keuken met plavuizen vloer v.v. de gebrui-
kelijke apparatuur 1e verd.: 3 slaapk. waarvan 1 met 
deur naar balkon, badk. met douche, toilet, wastafel en 
design radiator.
Vaste trap naar zolderverd. met voorzolder met wasma-
chine-aansl. en Remeha CV-ketel (2006), zolderk. met 
dakkapel met uitzicht op de Vecht. Woonopp. 98 m2, 
perceelsopp. 158 m2. 

Vraagprijs € 225.000 k.k. 

Ruime helft van dubbel woonhuis met 5 slaapk., 
uitgeb. keuken en garage met kap.  In de zijtuin 
carport en ruimte voor 4 auto’s. Woonopp. 101 
m2, perceelsopp. 265 m2.

B.g.g.: hal, toilet, doorzonkamer uitkijkend in de weth. 
Bloklaan en open verbinding met de uitgeb. zeer ruime 
keuken in L-opstelling en deur naar achtertuin.
1e verd.: overloop, hoofdslaapk. met deur naar balkon, 
nog 2 slaapk.  en badk. met douche, toilet en wastafel. 
Vaste trap naar zolderverd. met stookruimte met CV-
ketel (2010), bergruimte en 2  slaapk. met dakkapel. 

Vraagprijs € 249.000 k.k.

Dit in perfecte staat verk. Rijksmonument, 
woonopp. 165 m2, is met veel gevoel voor smaak ver-
bouwd, met behoud van diverse stijlkenmerken, zoals 
authentieke deuren, balkenplafonds, ramen met roede-
verdeling en oude houten vloeren. 
Op de b.g.g. royale woonkamer en een opkamer met 
de nog oorspr. schouw. Onder de opkamer bevindt 
zich een gewelfkelder. De zeer luxueus uitgev. keuken 
is recentelijk vernieuwd en is v.v. alle denkbare snufjes.
Op de 1e en 2e verd. vindt u 4 slaapk., waarvan één 
zeer royale slaapk. met inloopkasten, een werkhoek en 
2 recentelijk vernieuwde luxe badkamers. 
De overige details van dit bijzondere pand kunt u 
vinden op onze website. 

Vraagprijs € 498.000 k.k.

NIEUWNIEUWNIEUW

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

Groente- en fruitspecialist 
Dick en Yvonne v.d. Panne 
Overmeerseweg 3 • Nederhorst den Berg

Telefoon 0294 - 252694

Verse Ananas
Dubbel zoet!!! 
per stuk 1.99

Nieuwe oogst!!!!
Hollandse Elstars

Kilo 1.99

Hollandse Venkel
lekker bij de vis!!!
500 gram 99 ct 

Er is weer volop Hutspot, Boerenkool en Zuurkool
(vers uit het vat) Nu ook biologische zuivel in 

ons assortiment! Proef het verschil!

Voorheen De Brug voor Nederhorst den Berg en WWW voor Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Adverteren?

Kijk ook op onze geheel 
vernieuwde website: 

www.weekbladwijdemeren.nl
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DOOR: MARC DEGEKAMPSport

Een slechte eerste helft en de daaruit 

volgende 2-1 achterstand bij de rust, 

brak ‘s-Graveland uiteindelijk op in 

het uitduel bij AS ‘80. Maar wat als 

Gerben van Veen al na een minuut 

niet op de Almeerse doelman gestuit 

was? Na een half uur verdubbelden 

AS’80 de marge naar twee en die fase 

stond ‘s-Graveland erbij en keek er 

naar. Toch bracht Vincent van Vuure 

vijf minuten later de hoop weer terug 

in de blauwwitte harten toen hij na 

een voorzet van Daniële Temperilli 

voor de aansluitingstreffer zorgde. 

In de tweede helft trok ‘s-Graveland 

ten strijde en werden de persoonlijke 

duels gewonnen en ging het op zoek 

naar de gelijkmaker. Het toegenomen 

balbezit leidde echter niet tot grote 

kansen en was AS ‘80 in de counter 

gevaarlijk wat wel tot een doelpunt 

leidde. Met een dubbele wissel en vier 

spitsen werd de druk verder opge-

voerd en het was nu eenrichtingsver-

keer naar het doel van AS ‘80 en met 

succes. Met nog ruim 20 minuten te 

gaan voelde ‘s-Graveland dat er op 

z’n minst een gelijkspel te halen viel 

in Almere. Gelet op de kansen en het 

veldoverwicht, zat dat er ook zeker in. 

Tweemaal stond het aluminium die 

gelijkmaker in de weg; eerst schoot 

Jimmy Reijnders van dichtbij via de 

lat over en kort daarna belandde een 

vrije trap van Richard Hardy buiten 

het bereik van de doelman op de paal. 

Een 2-3 nederlaag dus voor ‘s-Grave-

land dat volgende week  zondag thuis 

speelt tegen ASV’65 dat de eerste 

punten pakte tegen ‘t Gooi. Aanvang 

14.00 uur.

Overige senioren

Het 2e kwam niet in actie doordat 

Sporting Almere zich heeft terug ge-

trokken. Het 3e moest net als het 1e 

ook naar Almere en won met kleinst 

mogelijke verschil: 0-1. Het 4e boog 

erg knap een 1-3 achterstand om in 

een 4-3 overwinning. Het 5e leidde 

weer een nederlaag, maar het spel 

was beter dan vorige week, dus dat 

geeft vertrouwen.De dames speelden 

gelukkig midweeks vriendschappe-

lijk bij Nederhorst, want de compe-

titiewedstrijd tegen TOV werd uitge-

steld. Aanstaande zaterdag dan maar 

de tweede competitiewedstrijd tegen 

Ouderkerk.

De jeugd

De B1 is tijdens de competitie goed op 

schot. Nu moest Almere er met 11-1 

aan geloven. Toch was dat niet de 

grootste uitslag. De B2 won met liefst 

18-2 bij Wasmeer. De start van de 

door: Ad van Benschop 

Voor de wedstrijd moesten de spe-

lers van zowel het eerste als tweede 

uitgebreid op de foto. Dit vanwege de 

overhandiging van de compleet nieu-

we tenues, inloopshirts en trainings-

pakken door hoofdsponsor Lamme 

Textielbeheer en voor het eerste deels 

ook door Rabobank. Het ziet er al-

lemaal weer perfect uit en dank gaat 

daarvoor uit aan de beide trouwe 

hoofdsponsors. Het leverde voor bei-

de teams ook de volle winst op.

De wedstrijd tegen Zeist had mis-

schien wel in een 7-7 stand geëindigd 

kunnen worden als beide ploegen de 

vele kansen die men kreeg had weten 

te verzilveren. Het werd in een zeer 

spannend maar geen hoogstaand duel 

uiteindelijk 1-0 voor de Bergers. Vlak 

voor tijd scoorde Hobie Windt. In een 

voorzichtige opening was het Zeist dat 

via een tweetal corners voor wat ge-

vaar zorgde. Nederhorst, weer met de 

van een blessure teruggekeerde Jean 

Yves van de Korput, kreeg een eer-

ste mogelijkheid via een kopbal die 

net naast ging van Levi. Het spel ging 

lange tijd gelijk op in de eerste helft 

en beide ploegen kregen de kansen. 

Eerst dook keeper Hess een vrije trap 

uit de hoek en bijna in de tegenaanval 

brak rechtsachter Bradley Snel van ei-

gen helft uitstekend door. Zeist kreeg 

ook nog een uitstekende kans toen 

geknoei op het middenveld balverlies 

opleverde. Tegen het eind van de eer-

ste helft was Zeist gevaarlijker en had 

het pech met een schot die de boven-

kant van de laat teisterde. Zo bleef de 

stand bij rust 0-0. 

Jordy van der Panne kwam in de ploeg 

voor de hard werkende maar weinig 

gelukkig spelende Bart Vrijhoef. De 

roodgele brigade pakte gelijk na rust 

het initiatief en kreeg in deze fase dan 

ook prima kansen om een voorsprong 

te pakken. Na een half uur moest Zeist 

met een man minder verder. Onnodig 

doorgaan op de uitkomende kee-

per betekende een tweede gele prent 

en dus rood gegeven door de prima 

fluitende arbiter uit Amsterdam. 

Deze numerieke meerderheid kon 

Nederhorst maar moeizaam benut-

ten. Duidelijk was al wel dat wie zou 

scoren ook winnaar zou worden van 

dit duel.  In blessuretijd mocht Hobie 

Windt vanaf links aanleggen voor een 

vrije trap. De hard ingeschoten bal 

werd door een verdediger van rich-

ting veranderd en rolde zoals eerder 

gezegd via de paal langzaam in het 

doel. Dolle vreugde vanaf de volle tri-

bune was het gevolg. Een belangrijke 

overwinning voor Nederhorst dat zo 

aansluiting houdt maar nu tweemaal 

achter elkaar uit moet spelen tegen 

sterke ploegen. Eerst naar Sporting 

‘70 en dan naar Hooglanderveen. De 

eerste thuiswedstrijd is pas weer op 13 

oktober tegen De Dreef.

Ook Nederhorst 2 pakte de volle 

winst. Na Muiderberg 2 voor rust op 

een 1-0 achterstand te hebben gezet 

via Jord Schaap werd het verschil pas 

laat in de wedstrijd vergroot naar een 

uiteindelijke zege van 4-0. De net in-

gevallen Dennis Keizer maakte met 

een prachtig schot de mooiste goal 

van dit duel.

Voetballen in Nederhorst

Wint wedstrijd van 
de gemiste kansen

Certificatenverkoop bij 
Nederhorst on Ice 
Zaterdag is het weer al zover. De voor-

verkoop van schaatscertificaten voor 6 

weken ijsplezier gaat van start. IJsclub 

Nederhorst kan u verheugd mede delen 

dat wij weer in staat zijn om dit jaar de 

kunstijsbaan te organiseren.  Dit natuur-

lijk weer mede dankzij de sponsoring 

van bedrijven uit de omgeving. Zes we-

ken lang ijsplezier voor jong en oud en 

weer volop gezelligheid in de Bergstube.

Ook de certificaten prijzen hebben we 

laag kunnen houden.  De voorverkoop 

gaat  zaterdag 28 september van start. 

Vanaf 10 tot 16.00 kunt u terecht  in het 

ijsclubgebouw aan de Blijklaan.  

Ook zijn we aanwezig op 12 en 26 okto-

ber van 10.00 tot 16.00 uur en natuurlijk 

op Sinterklaas middag in de IJstent op  

16 november vanaf 16.00 uur. Wij hopen 

u op 1 van deze datums te kunnen ver-

welkomen, want ook uw steun is nodig 

door de aankoop van het certificaat.

De prijzen van de certificaten in de voor-

verkoop zijn: gezin met 2 of meer kin-

deren: € 85 euro; gezin met 1 kind: € 65 

euro; 1 persoon: € 35 euro. 

Let op : na 16 november zijn de prijzen 

€ 100 / € 85 / € 45.  Het barcodekaartje 

van verleden jaar wordt weer geacti-

veerd. Mocht u hem kwijt zijn, kunt u 

tegen kostprijs van € 5 in het begin van 

het IJsseizoen een nieuwe aanschaf-

fen. ‘Nederhorst on Ice’ is dit seizoen 

geopend van 23 november 2013 tot en 

met 5 januari 2014. De openingsavond is 

vrijdag 22 november om 20.00 uur waar-

voor u vast van harte bent uitgenodigd!

competitie liet voor de  E2 (foto) lang op zich 

wachten. Maar afgelopen zaterdag was het 

dan zo ver en na weken hard trainen konden 

de jongens los gelaten worden. Nederhorst 

was het ‘slachtoffer’ van de dadendrang en 

de E2 won met 5-1. 

Deze week rondt een grote groep van pupil-

lenscheidsrechters hun cursus af en daar-

mee is de vereniging weer verzekerd van 

een groot aantal gediplomeerde leidsman-

nen (tjes). 

Bingo

Zaterdagavond om 20.00 uur de eerste bin-

go van het seizen. Aanvang 20.00 uur in de 

kantine.

Voor informatie over de s.v. ‘s-Graveland 

kunt u terecht op onze website of u kunt een 

email sturen naar info@svsgraveland.com. 

Volg ons op Twitter via @svsgraveland

Voetballen in ‘s-Graveland

Verlies na slechte eerste helft

Programma zaterdag 28 Sept.
13.45 BFC A2 - Nederhorst A1
14.00 SVIJ A2 - Nederhorst A2
12.30 Nederhorst B1 - CSW B3
14.15 Wasmeer B2 - Nederhorst B2 
12.00 Victoria C2 - Nederhorst C1
11.00 Nederhorst C2 - Hertha C4
11.00 Nederhorst D1 - Sport. Almere D5
13.00 Nederhorst D2 - Waterwijk D11
9.30 DOSC E2 - Nederhorst E1
11.00 Nederhorst E2 - Batavia ‘90 E3
10.15 Buitenboys E8 - Nederhorst E3
9.30 Nederhorst E4 - Altius E7
10.00 HSV ‘69 E2 - Nederhorst E5
9.00 DHSC F4 - Nederhorst F1
8.45 BFC F15 - Nederhorst F2
Zondag 29 September 2013.
14.00 Sporting ‘70 1 - Nederhorst 1
 Sportp. Voordorp, Voorveldselaan  
 4 Utrecht
11.30 FC Weesp 3 - Nederhorst 2
11.00 Nederhorst 3 - Waterwijk 5 
11.00 Nederhorst 4 - BFC 4
 - Nederhorst VR1

Kantinedienst zondag:
Ingeborg, Krijn, Yvon & Bertus
Voor de laatste wijzigingen
www.vvnederhorst.org



Woensdag  september 22 Weekblad Wijdemeren  

ASV’65 domineerde eigenlijk 

de hele wedstrijd en acteerde 

prima in een 4-3--3 systeem. 

Marcel Cuyper had zijn ploeg 

op essentiële posities veran-

derd. In de 24e minuut was het 

Prince George die onreglemen-

tair gestuit werd, na een goede 

assist van uitblinker Yoeri Tol. 

Aanvoerder Tol zelf voltrok 

het vonnis en verzilverde de 

toegekende penalty en bracht 

de Ankeveners op 1-0. ASV 

drukte door en in de  26e mi-

nuut was het Yoeri Tol die een 

prima voorzet op zijn broer 

Benjamin Tol afleverde, die 

vervolgens à la Jacky Charlton 

snoeihard de 2-0 binnenkopte.  

Na rust alweer een gretig ASV 

dat liet zien thuis te horen in 

de 4e klasse en ‘t Gooi zijn wil 

oplegde. Het was wederom 

Yoeri Tol die na een fraaie 

passeerbeweging vanaf links 

de inkomende Prince George 

op maat bediende en de 3-0 

binnenschoot en dat was al de 

beslissing. Na een misverstand 

achterin kwam ‘t Gooi nog te-

rug tot 3-1, maar toen opnieuw 

Prince George de 4-1 liet aan-

tekenen, waren de drie punten 

echt binnen. Uiteindelijk werd 

de eindstand 5-2.Het was de 

ingevallen Jordy Blokker die 

met een fantastisch afstands-

schot de 5e treffer voor ASV’65 

maakte. Een compliment aan 

trainer Marcel Cuyper die zijn 

ploeg toch in een week tijd een 

gedaantewisseling heeft laten 

ondergaan. De uitderby ko-

mende zondag aanvang tegen 

‘s- Graveland kan met vertrou-

wen tegemoet gezien worden. 

Bij winst van ASV gaan zij 

mijn blauwwitte cluppie voor-

bij op de ranglijst. Het belooft 

een heus spektakelstuk te wor-

den en de druk ligt nu na de ne-

derlaag van ‘s-Graveland tegen 

AS’80 voor hen wel erg hoog, 

hetgeen een gunstige uitgangs-

positie voor de Ankeveners is. 

Voor het eerst in de voetbal-

geschiedenis gaat deze happe-

ning plaatsvinden.

Tweede behaalt gelijkspel

Het 2e elftal speelde 3-3 te-

gen Nederhorst-3. Het was de 

messcherpe Luuk Hilhorst die 

via een strak schot in de 16e 

minuut de 1-0 liet aanteke-

nen. In de 27e minuut kwam 

Nederhorst op gelijke hoogte 

en in de 36e minuut werd het 

zelfs 1-2 voor Nederhorst na 

een zeer fraai doelpunt. Na 

rust was het Olivier Tol die in 

de 59e minuut via een schit-

terende dieptepass de opge-

komen rechtervleugelverdedi-

ger Thijs Booij alleen voor de 

goalie zette, die via een strakke 

lage schuiver de gelijkmaker 

scoorde. In de 68e minuut was 

het wederom Olivier Tol die 

de koelbloedige Luuk Hilhorst 

in stelling bracht en ASV’65 

op een 3-2 voorsprong zette. 

Onnodig liet men Nederhorst 

vlak voor tijd  de gelijkmaker 

scoren. Komende zondag is er 

om 12.30 uur de uitwedstrijd 

tegen Kampong uit Utrecht.

Veteranen verliezen

The good old greens staan weer 

met beide benen op de grond 

na verlies tegen Sloterdijk. De 

euforie is even weg na deze 

nederlaag. De ruststand was 

2-3. Na rust wer het al snel 2-4 

en gingen de koppies omlaag 

en uiteindelijk werd er met 

4-6 verloren. Captain Joost 

Botterman werd node gemist.

Jeugd

D2 wint met 4-2 van 

Bloemenkwartier/Zebra’s 

Combinatie.Een overwinning 

van het collectief volgens leider 

Marcel de Jong. Wil je jeugdlid 

worden? Bel Annette de Jong; 

tel.nr. 06-12490816

Voetbal in Ankeveen

1e elftal wint overtuigend

Sport

Woensdag 18 september vond 

het jaarlijkse schoolhandbal-

toernooi in Ankeveen plaats. 

Vanuit de basisscholen in 

Wijdemeren was gelukkig 

weer veel animo om aan dit 

sportevenement deel te ne-

men. In totaal deden er acht 

teams mee van de volgende 

basisscholen: Jozefschool,  

Kremerschool, Warinschool 

en de Lokinschool. De kin-

deren uit de groepen 7 en 8 

deden hun uiterste best om de 

felbegeerde ‘De heer en me-

vrouw van Mer´ wisselbekers 

te winnen.

Voordat de wedstrijd begon 

kregen de kinderen een war-

ming- up. Deze werd verzorgd 

door de organisatie van ASV. 

In circuitvorm was een vijftal 

onderdelen op het handbal-

veld uitgezet. De kinderen 

konden hierdoor de hand-

baltechnieken nog even goed 

oefenen.

Vervolgens  werd door ie-

der team een drietal wed-

strijden gespeeld. Na een 

hevige, maar sportieve strijd 

won het jongensteam van de 

Kremerschool de wisselbeker. 

Deze namen zij vol trots mee 

naar Nederhorst.

Binnen de meisjes poule 

bleken team 1 en 2 van de 

Jozefschool te sterk voor de 

andere scholen. Door goed 

samenspel won-

nen zij respectie-

velijk een tweede 

en eerste plaats. De 

meisjes bouwden 

de spanning in de 

wedstrijd flink op, 

daar door het ne-

men van strafbal-

len bepaald moest 

worden wie de win-

naar werd. Beide teams gingen 

gelijk op. Uiteindelijk won 

team 2 van de Jozefschool, 

omdat het een beter doelsaldo 

had behaald. 

Mede dankzij een enthousi-

ast publiek, sportief spel en 

een goede organisatie was het 

schoolhandbaltoernooi weer 

zeer geslaagd. Een evenement 

dat volgend jaar zeker voor 

herhaling vatbaar is. www.jo-

zefschoolndb.nl

Schoolhandbaltoernooi

DOOR DICK BLOM

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
Tel 0294257744  •  mobiel: 06 5348 38 50

Ouderwetse service in een nieuw jasje

Banden
Velgen

Balanceren
Reparatie
Uitlijnen

Industrieterrein “de Slenk”
Cannenburgerweg 2-b
1243 JE ‘s- Graveland

Telefoon: 035-6560556
www.bandenmaat.com

Ook voor

winterbanden

verhuur!

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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NEDERHORST DEN BERG- Ruben 

en Rick Smits, Martijn en Sander de 

Kwant, Tim Kuiper en Jurre Snoek 

winden er geen doekjes om: ze wil-

len wereldkampioen gig roeien wor-

den, niets meer en niets minder. En 

daar hebben deze zes Wijdemeerse 

jongeren heel veel voor over. A.s. 

zaterdag kunt u deze stoere roeiers 

bekijken vanaf 12.00 uur bij wed-

strijden op de Loosdrechtse plas.

Een gig is een zeewaardige sloep van 

een meter of tien lengte die smaller en 

lichter is dan een traditionele sloep en 

daardoor vele malen sneller. Met een 

pilot gig voeren in het verleden vanuit 

Cornwall in Zuid-West Engeland, in 

de tijd dat de wind zeeschepen nog 

voortstuwde, snelle roeiers naar de 

grote boten om hen vanuit het Kanaal 

naar de haven te loodsen. Nu is het 

een wedstrijdsport waar jaarlijks bij 

de Scilly eilanden een wereldkampi-

oenschap wordt gehouden. 

Tactiek boven kracht

“Het is ons streven om over drie jaar 

wereldkampioen te worden” zegt de 

20-jarige Ruben Smits zonder blikken 

of blozen. Bij Watersportvereniging 

‘De Spiegel’ zijn momenteel vier man-

nen- en vier vrouwenteams actief, 

sinds begin van dit jaar vormen de 

zes jongeren tussen 16 en 23 jaar een 

sterke eenheid die bij drie wedstrijden 

al goed gepresteerd hebben. Zij vor-

men de eerste gig uit Nederland die 

louter bestaat uit jongeren. We ken-

nen de Zwarte Draecken, het team dat 

eerder goed roeide bij internationale 

competities, maar daarvoor schrikken 

de jongeren niet terug. “Natuurlijk is 

kracht heel belangrijk, daar moeten 

we nog aan werken, maar wij zijn een 

stuk minder zwaar. En dat is minstens 

even belangrijk” voegt de 23-jarige 

Martijn de Kwant eraan toe. Daarnaast 

licht hij een tipje van de sluier door te 

wijzen op de tactiek tijdens de wed-

strijden. Je start in een brede lijn 

naast elkaar tussen twee boeien, maar 

daarna is het een strijd waarbij niet al-

leen spierballen een rol spelen, welke 

koers je vaart naar het eindpunt is es-

sentieel. “Stroming en goed je tegen-

standers in de gaten houden, kunnen 

winst of verlies betekenen”. De heren 

nemen hun hobby uiterst serieus, van 

elke training worden filmopnamen 

gemaakt die direct na afloop worden 

geanalyseerd. Het moge duidelijk zijn 

dat de juiste slag allemaal tegelijk op 

het zelfde moment met die riemen 

van 4,5 meter zeer bepalend is voor 

de snelheid. Vier keer per week traint 

het team op de Spiegelplas, zelfs op 

zondagochtend om 8.30 uur staan ze 

al klaar. Bovendien wordt van elk lid 

verwacht dat hij zijn eigen conditie 

op peil houdt met fietsen, hardlopen 

en fitness. Tim Kuiper voetbalt daar-

naast ook nog in de selectie van VV 

Nederhorst, die combinatie is voor 

hem een fluitje van een cent. Hij 

vormt samen met Sander de Kwant 

de motor van de ploeg, middenin de 

boot, terwijl de overige vier op slag of 

boeg roeien. 

Eelt op je handen

Slim roeien en technisch op de juiste 

wijze de riemen bedienen mogen dan 

doorslaggevend zijn, je ontkomt niet 

aan kilometerslange trainingen op het 

water. Dat ervaart Rick Smits ook, ge-

De Toekomst wil wereldkampioen worden

Eerste Nederlandse jongeren gig

De Loenense Dam Vereniging heeft 

sinds 1926 alle stormen doorstaan. 

Juist in het digitale tijdperk is een 

sport als dammen een goede training 

om dingen in je hoofd te visualiseren 

zonder dat het al voorgekauwd is. Ben 

van der Linden zal u wekelijks zijn be-

spiegelingen voorhouden.

De eerste damwedstrijd van het LDV 

achttal op provinciaal niveau is uitein-

delijk niet zo goed afgelopen. Met de 

gedachte dat er best een goed resultaat 

gehaald kon worden, ging men naar 

de damclub in Woudenberg. Nadat 

de eerste schermutselingen na zo’n 

1,5 uur voorbij waren zag het er voor 

LDV nog prima uit. Vooral nadat de 

eerste punten snel binnen waren door 

een leuke winst aan bord twee, zag het 

er naar uit dat het wel eens een mooie 

avond kon worden voor LDV. Maar 

niets was minder waar, want snel na 

de eerste punten ging het al fout. Bart 

Jagt maakte een blunder en werd van 

het bord geveegd. Een half uurtje later 

zag LDV ´er Wout Spaan aan bord 

zeven maar ook Ton Stoffer aan bord 

acht het niet meer zitten en gaven bei-

de op. Aan bord 1 leek Frits Aalberts 

in het eindspel goed te staan, maar 

bereikte toch niet meer dan remise. 

Waarna ook Gerrit van Schaick aan 

bord drie een gelijkwaardige remise 

scoorde. Ook Arie Roos maakte remi-

se maar die had daar wel de medewer-

king van zijn tegenstander bij nodig. 

Die deed in het eindspel enkele fou-

tieve zetten met zijn dam waarna Arie 

alsnog het punt binnen haalde. Eric 

Dubelaar kwam aan bord vijf niet in 

gevaar maar kon ook niet winnen, ook 

remise. Uiteindelijk ging het team van 

LDV naar huis met 1 winst- , 3 verlies- 

en 4 remisepartijen. Dat betekent dan 

dat er in en tegen Woudenberg verlo-

ren werd met 6-10. Zoals altijd waren 

bij deze damwedstrijd geen vrouwen 

aanwezig. Dat vinden wij (dammers) 

normaal, maar zou het eigenlijk niet 

moeten zijn. Dan afgelopen week 

maar even kijken op een plaats waar 

genoeg vrouwen aanwezig zijn. En 

dat was bij het altijd sfeer volle eve-

nement van de halfjaarlijkse mode-

show van onze modewinkel Brinkers. 

Deze bijdetijdse modewinkel is niet 

weg te denken uit Nederhorst, men 

weet al 125 jaar het juiste te brengen. 

Volgend jaar gelukkig op de oude plek 

maar in een nieuwe pand gaat men ge-

woon verder. Maar ook in het huidige 

tijdelijk onderkomen had men weer 

gezorgd voor een leuke en gezellige 

sfeer. De mannequins liepen weer af 

en aan over de catwalk. Van de man-

nelijke mannequin kreeg iedere aan-

wezige man even een hand, geluk-

kig denkt hij vast, ik ben niet alleen 

in deze vrouwenwereld. En wat is er 

nu leuker als man om te kijken naar 

mooi en smaakvol aangeklede vrou-

wen. Je mag er alleen niet aankomen, 

dan maar volgens het motto van mijn 

oude leermeester. Die wist je als jonge 

bouwvakker bij de les te houden als 

je al eens naar een vrouw floot. Met 

het timmermanspotlood achter zijn 

oor en een peukje sigaar in zijn mond 

mompelde hij dan onverstoorbaar: 

‘jongen, buiten honger krijgen en 

thuis eten’.

B.v.d.Linden slotsom@ziggo.nl

LDV, thuis eten 

Het zestal tijdens de Maas-

race, alleen Jurre Snoek 

ontbrak op boeg.

Nieuws Club 4711
Uitslag biljarttoernooi 
21 september:
1. Dhr. J.Hagen & Dhr. 

T.Ottenhoff (20 pt.), 

2. Dhr. W.Clements & 

Dhr. R.Kats (12 pt.), 3. Mw. L.Pappot 

& Dhr. M.Zieleman (12 pt.), 4. Dhr. 

R.v.Huissteden & Dhr. P.v.Valkenburg 

(10 pt.), 5. Dhr. B.Hogen & Dhr. 

J.v.Wijnen (6 pt.)

Programma Club 4711: donderdag 

26 sept. 19.30 uur: onderlinge biljart-

competitie BV Overmeer (1e partij: 

W.Clements tegen W.Lam), zaterdag 28 

sept. 16.00 uur: onderlinge biljartcom-

petitie BV Club 4711 (zaterdag-poule), 

maandag 30 sept. 19.30 uur: onderlinge 

biljartcompetitie BV Club 4711 (maan-

dag-poule)

Openingstijden Club 4711: vrijdag en 

zaterdag van 15.00 tot 20.00 uur.

tuige het eelt op 

zijn handen. Vooral de Power Tien vergt veel 

van de krachten van de jongeheren, dan ga je 

gedurende 10 minuten op 120% kracht door 

de golfslag. De voorbereiding naar het we-

reldkampioenschap verloopt ook anderszins 

naar tevredenheid. Tijdens een stage van zes 

maanden in Falmouth (Engeland) ontdekte 

Ruben dat houten gigs toch beter zijn dan de 

polyester waarin De Toekomst nu vaart. Hij 

heeft er een op het oog, maar die kost wel 

30.000 euro: “Dat scheelt ongeveer 10% snel-

heid, we zijn bezig met allerlei sponsoracti-

viteiten om dat bedrag in te zamelen. En dat 

loopt goed”. 

Tot slot willen Ruben, Rick, Martijn, Sander, 

Tim en Jurre nog kwijt dat ze op zoek zijn 

naar een vaste stuur. “Graag gedreven, slim, 

want hij bepaalt grotendeels de koers en au-

toriteit behoort ook tot de kwaliteiten die we 

zoeken” sluit Martijn de Kwant af.

Na de Spiegelrace, de Maasrace en De Hel 

van Texel zijn de zes er klaar voor! Zaterdag 

op naar de overwinning op Loosdrecht. 

Meer info: www.gigroeien.nl (verslagen, 
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Politiek en bedrijfsleven troffen el-

kaar tijdens het uitstapje van de on-

dernemersverenigingen OCW en 

OKL. Dit jaar stond de Loosdrechtse 

watersport centraal.

Het Ondernemers Collectief Wijdeme-

ren en de Ondernemers Kring 

Loosdrecht zullen binnen niet al te 

lange tijd fuseren, nu doen beide on-

dernemersclubs al heel veel samen. Zo 

ook het jaarlijkse bezoek aan bedrijven. 

Vanaf half 9 stromen de zakenlui bin-

nen in het grote restaurant van het re-

creatiecentrum Mijnden. OCW- voor-

zitter Jan Goudberg schudt de aanwe-

zige wethouders en raadsleden de hand 

en even later sluit zijn Loosdrechtse col-

lega Wim Lorjé ook aan. Vrijwel alle po-

litieke partijen hebben vertegenwoor-

digers, alleen VVD en PvdA ontbreken 

op het appel. Van het CDA is zelfs de 

gehele driekoppige fractie aanwezig. 

Ook de wethouders Van Waveren en 

Abrahamse zijn van de partij, een paar 

uur later gevolgd door financieel wet-

houder Zagt. Zelfs de griffiers en de ge-

meentesecretaris zijn geïnteresseerd in 

het programma van deze ochtend.

Martin Streng hield een gedegen betoog 

over een ambitieus plan om de indeling 

van Mijnden te moderniseren. Dat is 

een langdurige kwestie die al speelt 

vanaf 2002. Drie aandeelhouders be-

zitten de erfpacht van grond en water 

en hebben ook de totale infrastructuur 

van woningen, gebouwen en haven in 

bezit. De grootste verandering is het 

omzetten van de 285 stacaravans naar 

120 recreatiewoningen en 90 chalets. 

Die chalets staan er al, omdat die ook 

semipermanent en verplaatsbaar zijn 

en vallen onder de categorie ‘stacara-

vans’. Van die caravans zijn er nog 100 

over, die zullen ook met zachte dwang 

op den duur worden vervangen door 

stenen of houten woningen van 55 of 70 

m2 ( of 2x deze afmetingen). Tenminste 

als het nieuwe bestemmingsplan wordt 

goedgekeurd, want daar was het plei-

dooi van Streng op gericht. Het park 

van 25 ha heeft nog meer aanpassingen 

ondergaan die het toekomstbestendig 

moeten maken. Waarbij vooral ruimte 

voor water moest worden gecreëerd om 

bij elk chalet een ligplaats en parkeer-

plaats aan te leggen, want dat wil de 

hedendaagse recreant. Het verouderde 

zwembad is verdwenen en halfslachtig 

vervangen door een vijver. Restaurant, 

supermarkt, botenverhuur en de 192 

plekken voor toeristisch kamperen zijn 

gebleven. Evenals 400 plekken voor 

winterberging en 360 ligplaatsen. Het 

is de bedoeling dat er 24 woonarken 

komen te liggen, plus zes bedrijfswo-

ningen. Al met al een groots geheel dat 

werk biedt aan elf werknemers (en 15 in 

het zomerseizoen). De komende jaren 

zal Wijdemeren zich nog intensief be-

zighouden met het bestemmingsplan, 

in dat opzicht was het een zinvolle ex-

cursie. 

Bonnema op de kaart

Ook zinvol was het bezoek aan het 

watersportbedrijf van Jolanda en Rin 

Bonnema die al goed bekend zijn met 

de Wijdemeerse politiek, omdat zij 

zich sinds het opstarten van het be-

drijf in 1997 regelmatig laten zien en 

horen. Ook nu was hun pr weer prima 

verzorgd, helder en to the point. Van 

een verlopen haven heeft het echtpaar 

met steeds meer uitbreidingen een 

prima geoutilleerd watersportbedrijf 

gecreëerd, met Chinese sampans, gps-

varen, 34 sloepen, trapboten, een win-

kel met veel schaatsen en accessoires, 

enzovoort. Belangrijk is ook voor hen 

dat Loosdrecht op de kaart wordt ge-

zet. “Het is hard werken, zeven dagen 

per week, maar tot nu toe zien we nog 

steeds vooruitgang” zei Rin Bonnema. 

Nog wel een paar punten van aan-

dacht, had Jolanda, die ze graag wilde 

delen met de luisteraars. Als Natura 

2000 zijn beslag krijgt, mogen er geen 

sloepen meer varen op de Vuntusplas. 

Dat is de doodsteek voor de grootste 

sloepenverhuurder van Nederland. En 

alstublieft het gratis parkeren handha-

ven, want dat is doorslaggevend voor 

bijna alle dagjesmensen die Loosdrecht 

bezoeken. Bij het tochtje over de stille 

Vuntusplas maakten de palen van cam-

ping Wissink de tongen los, in negatie-

ve zin. Maar bovenal was men trots op 

het prachtige uitzicht op de hervormde 

kerk met die karakteristieke toren aan 

de Oud Loosdrechtsedijk, een plek om 

nooit te vergeten. 

Watersportochtend bij Mijnden en Bonnema

Zinvol jaarlijks uitje ondernemers


