
Het is bijna zover, het na-

jaarsconcert van Muziek-

vereniging BMOL op 15 

november. In Studio 1 van 

het Muziekcentrum van de 

Omroep verzorgen de muzi-

kanten van het harmonie-or-

kest en de zangers en zange-

ressen van Zanggroep BlueZ 

vanaf 20:00 uur een heerlijk 

avondje muziek. 

Gevarieerd programma

Dirigenten Ton van Overdam 

en Eddy Willemsen hebben een 

programma samengesteld met 

een grote diversiteit aan mu-

zieksoorten. Het orkest neemt 

u mee op de reis die Jonathan 

Swift beschreef in het boek 

‘Gulliver’s Travels’. Bezoek het 

eiland Lilliput, het land van de 

lilliputters, om vervolgens door 

te gaan naar Brobdingnag, waar 

gigantische reuzen rondlopen. 

Droom weg op het zwevende 

eiland Laputa om vervolgens in 

het land van Houyhnms, waar 

edele paarden de dienst uit ma-

ken, de reis te beëindigen. Naast 

deze sprookjesachtige vertelling 

komen een aantal bekende tunes 

uit diverse James Bondfilms 

voorbij. En wat dacht u van de 

bekendste hit van ‘Queen’, Bohe-

mian Rhapsody, waar het orkest 

haar tanden in heeft gezet.

BlueZ

Zanggroep BlueZ heeft een 

scala aan wereldwijde hits inge-

studeerd. Hoe veelzijdig zij zijn, 

laten zij horen met nummers 

als ‘Nothing Else Matters’ van 

rockband Metallica en ‘Iedereen 

is van de wereld’ van The Scene. 

Naast deze oudere hits hebben 

zij ook naar de huidige hitlijs-

ten gekeken. Zo zullen zij de hit 

Home van Dotan, waarmee hij 

al 24 weken in de hitlijsten staat, 

vertolken.

Behalve dat beide onderdelen 

hun eigen nummers hebben, 

wordt natuurlijk ook de samen-

werking opgezocht. Ook hier is 

gekozen voor bekende hits. Ga 

mee terug in de tijd in een med-

ley vol met bekende liedjes van 

het Eurovisie Songfestival en het 

bekende Africa van de groep 

Toto. 

Kaarten voor dit concert kosten 

slechts €10,- en zijn te reserve-

ren via www.mco.nl of kijk op 

onze website www.bmol.nl. Op 

zaterdag 15 november zijn er 

vanaf 19:30u ook kaarten ver-

krijgbaar aan de zaal. Het MCO 

aan de Heuvellaan 33 in Hilver-

sum beschikt over 2 ruime par-

keerterreinen. Daarnaast zijn 

er zowel gratis als betaalde (tot 

21:00u) parkeerplaatsen in de 

omgeving.

Een heerlijk avondje muziek door BMOL
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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

Reddingsoefening Crescendo Fruitboomgaard Schoolschaken Schoolontbijt

Dammerweg 1, Nederhorst den Berg

 tel. 0294 - 251274

Openingstijden: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00 uur en zaterdag 09.00 tot 17.00 uur

Voor de winter:
nieuwe collectie Jassen & Jacks

www.wijdemeren.nl/
sociaaldomein

Magda Karsemeijer 
is vrijwilliger bij  
De Beukenhof.

Lees meer in  
onze advertentie.

We zijn er  
voor elkaar. 
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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 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15
Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28
B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14
Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 582 16 95
Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50
Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001
SOS Telefonische hulpdienst  035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:
De Klimboom Kinderopvang 0346 - 258044
Gastouderbureau De Klimboom 0346 - 262887
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785
In de Heksenketel 035 - 5338982
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476
PSZ de Gruthut 0294 - 252359
Kinderopvang Thuiz bij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343
Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 33647460
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:
Warinschool 0294 - 251351
Mr. Kremerschool 0294 - 251522
Jozefschool 0294 - 253336
Curtevenneschool 035 - 6561019
De Regenboog 035 - 6560408
Joseph Lokinschool 035 - 6561370
St.-Antoniusschool  035-6561067

Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035 
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844
Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2
Wijkagent Carl Klein   carl.klein@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

RK Kerk Wijdemeren

◗ H. Antonius  

 035 - 6561285 

 Zo. 16 nov.: 09.30 uur: 

 J. Dresmé.

◗ St. Martinus  

 035 - 6561252 

 Za. 15 nov.: 19.00 uur: 

 J. Dresmé.

◗ OLV Hemelvaart 

 0294 - 251315

 Zo. 162 nov.: 09.30 uur:

 L. Wenneker 

 

PKN Gemeenten 

◗ Willibrordkerk 

 0294 - 251230

 Zo. 16 nov.: 10.00 uur:

 Ds. M. Winckler. 

◗ De Graankorrel 

 035 - 6560995

 Zo. 16 nov.: 10.00 uur:

 Ds. J. Bodisco.

◗ Herv. Gem. ‘s-Grav. 

 035 - 6560598 

 Zo. 16 nov.: 10.00 uur:

 Ds. J.L.W. Koppenhol. 

◗ Herv. Gem. K’hoef 

 035 - 6214383 

 Zo. 16 nov.: 09.30 uur:

 Ds. J. de Goei. 

◗ Oec. Streekgemeente  

 Oude Kerkje K’hoef  035-6561961

 Zo. 16 nov.: 11.00 uur:

 Nescio-lezing/koffieconcert 

 

Streek Gemeenten 

◗  Evangelische Gemeente  

 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 

 Zo. 16 nov.: 10.00 uur: 

 B. Reitsma.

WANNEER TIJD WAT WAAR
14, 15 nov. 20.00 u. ‘De Jantjes’, toneelver. DSO De Dobber, Kortenhoef
za. 15 nov. 16.30 u. Sinterklaas Nederhorst Loswal, Overmeersewg, NdB
za. 15 nov. 20.00 u. Herfstconcert Muz. Ver. BMOL MCO, Heuvellaan, H’sum
za. 15 nov. 21.00 u. Prinsenbal Schuimlikkers Wapen van Ankeveen
zo. 16 nov. 10.00 u. Theatergr. ‘Aluin’ met De Bijbel Graankorrel, Zuidereind, GR.
zo. 16 nov. 11.00 u. Nesciolezing  Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 16 nov. 14.00 u. Archeologische wandeling Bezoekerscentrum NAM
19,20,21,22nov 20.00 u. ‘De Jantjes’, toneelver. DSO De Dobber, Kortenhoef
vr. 21 nov. 19.00 u. Opening IJsbaan NdB Blijklaan 1, NdB
za. 22 nov. 12.00 u. Sint in Kortenhoef, ’s-Graveland Smidsbrug, ’s-Graveland
za. 22 nov. 13.45 u. Sint in Ankeveen Martinuskerk, Ankeveen
zo. 23 nov. 15.30 u. Atlantic Pianotrio Jagthuis, Middenwg 88; NdB
do. 27 nov. 20.15 u. Concert Trio Bell’Arte Oude Kerkje, Kortenhoef
vr. 28 nov. 20.00 u. Sterren kijken Bezoekerscentrum NAM
za. 29 nov. 09.00 u. 4 x G Rommelmarkt Sporthal De Fuik, Kortenhoef

Activiteiten agenda

Zing mee met het koor der christenen.

Zondagavond 16 november 2014 om 19.30

 M.m.v. Immanuel uit Hilversum
 o.l.v. Albert Brasz
 Lezingen door Joke Smallenburg-Bremmer
 Organist Eduard van Maanen

 Hervormde Kerk
 Noordereinde 14, ‘s-Graveland

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

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor de 
weekendactiviteiten is de sluitings-

tijd: zondag 20.00 uur. 
Aanleveren van advertenties

Als EPS of PDF (HR) bestand voor  
vrijdag 16.00 uur.

www.weekbladwijdemeren.nl
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Bij een vroege zonsopkomst 

vond afgelopen zaterdag op het 

Gooimeer bij Huizen een grote red-

dingsoefening plaats. Onder andere 

de Brandweer Gooi- en Vechtstreek, 

Defensie en de Kustwacht simu-

leerden een grote aanvaring op 

het meer na. Nick IJkhout, actief bij 

de Brandweer van Nederhorst den 

Berg, was aanwezig als veiligheids-

functionaris. 

De oefening vond plaats in het kader 

van de Samenwerkingsregeling On-

gevallenbestrijding (SAMIJ) en stond 

onder leiding van de Veiligheidsregio 

Gooi en Vechtstreek. Jaarlijks organi-

seren de SAMIJ-partijen een derge-

lijke rampenoefening, maar deze edi-

tie was er gekozen voor een extreem 

scenario. Even na zaterdagochtend 

half 8 meldde een passagiersboot zich 

op de radio bij de Kustwacht van Den 

Helder, coördinator tijdens de oefe-

ning, om aan te geven dat er een aan-

varing had plaatsgevonden met een 

varend ponton van Defensie en een 

ander motorjacht. Daarbij was brand 

uitgebroken en een deel van de ruim 

negentig passagiers van de boot over-

boord geslagen. Het was vervolgens 

de beurt aan de deelnemende par-

tijen om, ieder in hun eigen discipline 

en met eigen oefendoelen, in actie te 

komen. Zo faciliteerde Defensie een 

extra ponton, waarop de opvarenden 

van het passagiersschip in veiligheid 

konden worden gebracht, en bracht 

een vliegtuig van de Kustwacht de 

drenkelingen in kaart. 

Brede inzet

In totaal namen circa vijfentwintig 

boten, twee helikopters en dus ook 

een vliegtuig aan de oefening deel. 

Vierhonderd medewerkers moesten 

het geheel in goede banen leiden. De 

negentig ‘bootslachtoffers’ bestonden 

uit studenten, vrijwilligers en Lotus-

slachtoffers (professionele slachtof-

feracteurs). Leden van een brigade 

van de Koninklijke Nederlandse 

Reddingsmaatschappij speelden voor 

drenkeling en hadden het spectacu-

lairste aandeel in de oefening. Een 

zogenoemde ‘Search and Rescue’ 

Kustwachthelikopter kwam namelijk, 

laaghangend boven het meer, hen uit 

het water redden. Alle slachtoffers 

werden uiteindelijk overgebracht naar 

de haven van Huizen, waar een speci-

aal commandocentrum was ingericht. 

Vanuit dit centrum werd via appara-

tuur, in samenwerking met het vlieg-

tuig van de Kustwacht, ook gezocht 

naar de lichamen van vier poppen, die 

de aanvaring niet hadden ‘overleefd. 

Belangstelling

“De waarschijnlijkheidskans van 

al deze scenario”s is inderdaad niet 

heel groot,” gaf Frans van Tol, van 

de KNRM, toe. “Maar deze oefening 

geeft alle deelnemende partijen wel 

inzicht in hoe samen te werken als de 

situatie daar een keer om vraagt. We 

kijken uiteraard naar wat er goed gaat, 

maar vooral naar wat beter kan. Daar 

kan men dan opleidingstrainingen 

voor aanpassen.” Het Gooimeer werd 

tijdens de oefening afgesloten voor 

het overige vaarverkeer. De burge-

meesters van de randmeren gemeen-

tes, commissarissen van de Koning 

en leden van de vaste Tweede Kamer-

commissie van Defensie bekeken het 

geheel wel per boot. Zij zagen onder 

andere een duikteam en de Combat 

Life Savers van het leger aan het werk, 

militairen die op het slagveld de eer-

ste hulp kunnen verlenen. Voorts 

was de 105e brugcompagnie van de 

Koninklijke Landmacht aanwezig 

om het reddingsponton aan te leg-

gen. Bij wandelaars uit Nijmegen en 

omstreken zijn zij ook wel bekend als 

degenen die tijdens de jaarlijkse Vier-

daagse een brug over de Waal installe-

ren. “Men ziet Defensie vooral in actie 

op het journaal tijdens missies in bij-

Spectaculaire reddingsoefening op 
Gooimeer 

voorbeeld Mali, maar we willen ook graag, 

indien nodig, de Nederlandse bevolking 

van dienst kunnen zijn,” verklaarde Wilma 

Blom, voorlichter bij Defensie, de actieve rol 

van het leger in de oefening. 

Onderkoeld

Posten uit Wijdemeren leverden geen di-

recte bijdrage aan de oefening, al leende 

Brandweer Nederhorst den Berg wel haar 

duikpoppen uit. Ook was Berger Nick IJk-

hout, actief bij de plaatselijke brandweer, als 

een van de vier veiligheidsfunctionarissen 

verantwoordelijk voor de algehele veilig-

heid tijdens de oefening. In de maanden-

lange voorbereiding was hij betrokken bij 

de inventarisatie van de risico”s en het ne-

men van maatregelen om dergelijke risico”s 

zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de oe-

fening zag hij er op het water op toe of de 

fictieve slachtoffers niet echt onderkoeld 

raakten. Desgevraagd liet IJkhout na afloop 

weten dat de oefening voor alle partijen 

‘goed was verlopen’. 

Rampen DOOR: JASPER VLAANDEREN

De inzamelingsactie voor Voedselbank 

Gooi en Omstreken was afgelopen za-

terdag weer een groot succes. De vijf 

kerken uit Kortenhoef en ’s-Graveland 

organiseerden voor de vierde keer een 

inzameling in de Meenthof. Elly Ver-

bruggen, een van de initiatiefnemers, 

kijkt met voldoening terug op het ver-

loop. Zij wil de vrijwilligers bedanken 

voor hun enthousiasme, het winke-

lend publiek voor hun inbreng en de 

winkeliers voor hun medewerking. 

Elly: “We kunnen tevreden zijn met 

het resultaat, namelijk 125 gevulde 

kratten en 650 euro in de collectebus-

sen. Dit is alweer meer dan de vorige 

keer, toen 120 kratten en 500 euro is 

opgehaald.” Een prachtige opbrengst 

waarmee de Voedselbank in Huizen 

hulp kan bieden aan gezinnen die dit 

nodig hebben. 

Voedselbankactie groot succes
MS Collecteweek 
start op 17 november
Op maandag 17 november gaat de MS 

Collecte weer van start. Het is een hele 

uitdaging voor de collectanten om in dit 

jaargetijde, waarin het vroeg donker is en 

het flink kan regenen, langs de deuren 

te gaan. Laat u de collectant niet in de 

kou staan? Elke MS-collectant kan zich 

legitimeren. Het Nationaal MS Fonds is 

te herkennen aan het oranje vlinderlogo. 

Wie de collectant mist, kan uiteraard ook 

een gift overmaken op giro 5057. Een op 

de duizend Nederlanders krijgt de diag-

nose MS. Jaarlijks komen er ongeveer 

300 nieuwe mensen met MS bij. 

Meer info: www.nationaalmsfonds.nl. 

Ook kunt u zich nog steeds aanmelden als 

collectant. Neem contact op met Pamela 

Zaat, van het Nationaal MS Fonds, 010-

5919839, pamela@nationaalmsfonds.nl
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Hoveniersbedrijf André Bosson: 
voor deskundig snoeiwerk, tuin-
aanleg, onderhoud en bestrating. 
Bel voor een vrijblijvende offer-
te: 06-43086321.

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

Laat gerust De Leeuw los in 
uw tuin! Tuinontwerp, -aanleg, 
-onderhoud en bestratingen. 

www.lionhoveniers.nl 
tel. 0294-253848.

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk 
en (sier)bestrating. Tel. 0294-
254598. 

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Voor cadeaubonnen, verzor-
gingsproducten en gezichts-

behandelingen ga je naar:
Wilma Dubelaar, schoon-
heidssalon op niveau. Tel: 

0294-253936. Behandeling 
volgens afspraak.

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

Timmerbedrijf Bosson
Aanbouw, verbouw, renovatie, 

dakkapel enz.
Telefoon: 035-6563015.

Tuincentrum Bosson
Zaden & groenteplanten
Loodijk 7A ‘s-Graveland

Tel: 035-6562513

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

035-6566623

De Triboulet: voor al uw gou-
den en zilveren sieraden. Geo-
pend van wo t/m za van 11.00-
16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 
den Berg. Tel. 0294-252375

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

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

Cito Transport Lev. grond, zand,
grind, ook in bigbags leverbaar
Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106
Ned. den Berg 0294-251451

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

Schilderwerk groot of klein,
binnen of buiten. Schilder 

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

 0294-419844. 

Advies bij leerproblemen 
www.elsvervaart.nl 0651719078

Aangeboden: Huishoudelijke 
hulp. Tel. 06-49150270.

MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kleding
en het maken van Gordijnen en 
Vouwgordijnen.
Anneke de Kwant, Ankeveen
035-6562959 / 06-51997751

Wij willen u graag op de  hoogte 
brengen dat Charley’s Diner 
i.v.m. de Wintermaanden op 
maandag en dinsdag gesloten is 
vanaf de maand november.Wij 
hopen dat u hier begrip voor 
heeft. Voor Feesten en besloten 
Partijen kunt u uiteraard zeven 
dagen per week bij ons terecht. 
info@charleys-diner.nl 0294-
252529

OVEN GEDROOGD BERKEN-
HOUT krat 2.1 M3 gestapeld € 
230,- Bezorging regio € 20,- p/
krat Telnr: 06- 2266 4828 E-mail: 
llf@live.nl 

Te Huur:  garagebox / opslag-
ruimte  In nw Loosdrecht. Info 
0653265336.

FEEST bij INBOEDELS & ZO

10 jaar open=10% korting

op alles in november!

250m2 2ehands-retro-antiek

Open op vr+za 1030-1730u

Koninginneweg 66, K’hoef.

www.inboedelsenzo.nl

 

Informatie Bijen Avond Imkerij 

de Horstermeer. Altijd al meer 

willen weten over Honingbijen 

& hun verzorging ?  De bloemen 

en de Bijen ? Stuifmeel, pollen, 

propolis, Koninginne gelei en 

Uw gezondheid (hooikoorts & 

slecht slapen). Ik praat u hele-

maal  “Bij” op do. 13-11-’14 van 

20.00 – 21.00 uur. Locatie Sanny’s 

Sportschool. Toegang Gratis, (ho-

ning verkoop). Info 06-52525655 

(& aanmelden). Tot dan Bert-Jan 

van Wichen.

Per 1 november gestart

Pedicure Wijdemeren

voor voetverzorging bij u

aan huis of in mijn salon

Sandra Bergman

Tel.06-36153164

www.pedicurewijdemeren.nl

Houthandel: gebruikte en nieu-

we steigerplanken, nieuwe vu-

ren balkjes, Schutting planken, 

afrasterings palen*golfplaten* 

Winkel: werkkleding, werk-

schoenen, leren laarzen, gevoer-

de laarzen. snoeigereedschap, 

kwasten,rollers*laselectroden en 

slijpschijven. FB= Berko v.o.f.  

Middenweg 128a NdB

Tijdelijk huren, Chalet

max 4 pers. Compleet

gemeubileerd,2 slk. Badk

va €700,- pm.excl.energie

Eilandseweg 32 Nederhorst

den Berg 0294-251692

Gezocht opslagruimte voor

3 meubels. 0620006172.

Kom a.s. zaterdag 15-11 naar 

de kas van Sperwershof, waar 

alle voorbeelden van het Kerst-

cursusprogramma klaar staan. 

Wij zorgen voor soep en heel veel 

ideeën. Noordereinde 52, ’s-Gra-

veland, www.spewershof.nl

Benieuwd naar ons KERSTME-

NU!!! Het menu ligt klaar in de 

Brasserie of kijk op onze website 

www.spieghelhuys.nl

In onze grote vernieuwde win-

kel hebben wij  leuke workhops 

en kadoideeën voor de decem-

bermaand. Voor groot en klein. 

Hobbykelder, Laarderweg 26-28, 

Bussum Tel 0356923844

Histor verf bij GAMMA 

€ 27,95 ZOCTOR verf bij

SMALLENBURG €18,75 

Info:035-6560926

Wil de veroorzaker van de par-

keerschade aan twee auto’s in 

de nacht van 8 op 9 november 

tegenover Stichts End 86 con-

tact opnemen met C. Vedder 

(035 656 6218)? Ziet u een auto 

of scooter met schade waar rode 

laksporen bij zitten, wilt u dan 

ook contact opnemen met C. 

Vedder. De veroorzaker kwam uit 

de richting van Kortenhoef.

TE KOOP GEVRAAGD: 

woonruimte in Kortenhoef/

‘s-Graveland. Max. prijs

€ 140.000,-. 06-24110408

Workshops Crea JUUL 

Inloopmiddag a.s ZATERDAG

van 14.00-16.30u

Overmeerseweg 113 Nederh.

Sloten & Inbraakbeveiliging

Verbouw& Timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Sinterklaas komt op school-

Crèche- bedrijf en bij u thuis.

Professioneel 35 jaar ervaring

035 6564882

 

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. 

Colofon
Uitgave/administratie

Dunnebier Print

Nieuw Walden 6, Ned. den Berg

Tel. 0294 25 62 00

Redactieadres: 

Postbus 88

1394 ZH Nederhorst den Berg

Aanlevering Kopij:

redactie@dunnebier.nl 

Aanlevering Advertenties:

advertentie@dunnebier.nl 

Advertenties Info & prijzen,

Ineke Dunnebier

Tel. 0294 25 62 00

ineke@dunnebier.nl

Redactie-medewerkers:

•  Herman Stuijver eindredactie

h.stuijver@hetnet.nl

•  Karin van Hoorn

   karinvanhoorn@planet.nl

•  Joop Glijn

joopglijn@kortenhoef.nl

•  Barbara Schriek

barbaraschriek@hotmail.com

•  Saskia Luijer

saskialuijer@hetnet.nl

•  Mirjam Arnoldy

arnoldy@tiscali.nl

•  Perla Jap Sam

info@perlatekstentaal.nl

•  Jasper Vlaanderen

jaspervlaanderen@kpnmail.nl

Kijk voor meer informatie op:

www.weekbladwijdemeren.nl

Kort nieuws

In City of Wesopa:  do. 13 nov. 

film, za. 15 nov. cabaret, wo 19 

nov. jeugd, do. 20 nov. film, vr. 21 

nov. toneel, za. 22 nov. muziek.  

Info: www.wesopa.nl

Zondag 16 november is er een 

stadswandeling door Naarden. 

Start 12.30 uur bij de Utrechtse 

Poort Ruysdaelplein in Naarden.

Zo. 21 december Kerstpraisedienst 

Kerk op de berg, Ned. den Berg, 

15.30 uur Koffie,  Start: 16.00 uur. 

Het belooft weer een bijzondere 

middag te worden!

Nieuw: Leef & Geloof avonden, 

iedere 2e zondag v.d. maand van 

19.30-21.30 uur in de Bergplaats 

in Ned. d. Berg.

Wist u dat iedere 1e en 3e woens-

dag van de maand van 10.00-

12.00 uur in De Bibliotheek in 

Loosdrecht ervaren docenten van 

SeniorWeb aanwezig zijn voor uw 

computervragen?

De Bijbel: Feit of fictie? Meer we-

ten? Bijbelstudie elke 14 dagen 

20.00-21.30 uur, Emmaweg 57a, 

K’hoef. Info: 06-49141192.

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E
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Ouderen DOOR: HERMAN STUIJVER

NEDERHORST DEN BERG- De 

Bergplaats in Nederhorst den Berg 

was behoorlijk vol op maandag-

middag 3 november. Veel ouderen 

wilden van wethouder Betske van 

Henten en haar medewerkers we-

ten wat er nu in de zorg gaat veran-

deren vanaf 1 januari.

De ouderenbonden hadden het goed 

voorbereid. Cees van Driel van de 

PCOB was de dagvoorzitter die ie-

dereen keurig bij de les hield, ANBO-

voorzitter Cor Koster liep rond met de 

microfoon voor de vragen en Henk 

Stuyver van de KBO had talloze geme-

ne doorvraagvraagjes op papier staan 

om de gemeente op de test te stellen. 

Er is nog heel veel onduidelijk bij de 

ouderen die nogal eens in de war raken 

door de vele berichten dat de WMO 

(Wet Maatschappelijke Ondersteu-

ning) vanaf 2015 alles op zijn kop zal 

zetten. Wethouder Van Henten wist 

op veel vragen een duidelijk antwoord, 

zonder alles te willen sussen en glad 

te strijken. En als ze eens in ambtelijk 

jargon verviel, werd ze vanuit de zaal 

gecorrigeerd. Deze ouderen lieten zich 

niet met een kluitje het riet in sturen. 

Huishoudelijke zorg- 

persoonlijke verzorging

Deze twee begrippen worden veel 

door elkaar gehaald. De gemeente is 

verantwoordelijk voor de huishoude-

lijke zorg die voorlopig voor de be-

staande gevallen gehandhaafd blijft. 

Wel wordt er de komende jaren met 

25% en 14% bezuinigd, maar dat wordt 

niet automatisch naar de ontvangers 

omgeslagen. De persoonsverzorging 

wordt door de zorgverzekering (zie-

kenfonds) betaald. Elke zorgverzeke-

raar zal via een wijkverpleegkundige 

de ouderen thuis bezoeken voor een 

behandeling. Het meeste valt gewoon 

onder het basispakket, maar soms is 

een aanvullende verzekering nodig. 

In een keukentafelgesprek kan de ou-

dere, het liefst bijgestaan door een 

bekende, met een consulent van de ge-

meente bespreken wat er nodig is aan 

huishoudelijke zorg, woonvoorzienin-

gen en hulpmiddelen. Als het alleen 

maar gaat om voortzetting van een 

bestaande situatie kan het ook telefo-

nisch. De consulent beslist uiteindelijk 

wat u nodig hebt, uiteraard op grond 

van regels in de Verordening. Het be-

sluit krijgt u op papier. Daar kunt u wel 

bezwaar tegen maken bij de onafhan-

kelijke bezwaarschriftencommissie. 

Via het telefoonnummer 14305 kunt u 

contact zoeken met de gemeente Wij-

demeren. 

Woonaanpassing

Er was ook nog een discussie over de 

‘voorzienbaarheid’. Als uw badkamer 

al 20 jaar oud is, dan kunt u niet van 

de gemeente eisen dat men die voor u 

aanpast. U had zelf wel kunnen voor-

zien dat het eens moet gebeuren. Na-

tuurlijk zitten er ook haken en ogen 

aan deze regels die te streng kunnen 

worden uitgelegd. Veel is erop gericht 

dat ouderen langer zelfstandig wonen, 

wat overigens niet automatisch bete-

kent in hetzelfde huis. 

Willem Vermeulen vroeg zich af hoe 

het nu moet als al die bejaardenhui-

zen worden gesloopt, waar laat je al die 

mensen dan? De wethouder wees op 

de scheiding van wonen en zorg en zei 

dat bijvoorbeeld de Kuijer zich steeds 

meer richt op psychogeriatrische zorg, 

voor de zwaardere cliënten. 

Mantelzorgers

Veel aanwezigen maken zich zor-

gen over de toenemende druk op de 

mantelzorgers en andere vrijwilligers 

die een belangrijke rol krijgen in de 

zorg. Dat mag je nooit verplichten, 

maar de belasting is vaak zwaar. Aan 

de gemeente de taak om al die ‘losse’ 

vrijwilligers en organisaties eens goed 

in kaart te brengen. Want Betske van 

Veel vragen over zorg voor ouderen

Henten gaf toe dat men daar geen helder 

beeld van heeft.

Vragen, vragen

Wat moet ik doen als mijn man weer uit bed 

valt? Waarom kan ik geen rolstoel meer op-

halen bij de Harting Bank? Gaat de premie 

van de zorgverzekering ook stijgen? Wat 

moet je doen als het niet klikt tijdens het 

keukentafelgesprek? Wat moet je doen tegen 

een vrijwilliger die jouw problemen met an-

deren bespreekt? Tot hoever gaat de stape-

ling van zorgkosten? Waarom is 14305 zo 

slecht bereikbaar?  Deze en nog vele andere 

vragen kwamen aan de orde. Toch ging nie-

mand chagrijnig naar huis, want het advo-

caatje met slagroom smaakte perfect. 

Op zaterdag 29 en zondag 30 no-

vember staat ‘De Jantjes de musical’ 

in Spant! te Bussum. 

Het productieteam is op zoek naar 

een mannelijke en vrouwelijke figu-

rant die op beide dagen samen met 

onder andere Willeke Alberti op het 

podium willen staan. De figuranten 

zullen onder andere worden ingezet 

als bezoeker in het café van Tante Piet, 

als voorbijganger op de Oostelijke 

Handelskade en in de Jordaan waar 

op straat veel te beleven valt. De figu-

ranten zullen geen tekst hebben, maar 

krijgen wel de kans om in een profes-

sionele musical op te treden. 

Aanmelden: 

marketing@spant.org met vermelding 

van naam, leeftijd, lengte en een foto. 

Op vrijdag 14 november neemt Spant! 

contact op met de figuranten. 

Voor ‘De Jantjes’ op 29 en 30 november

Figuranten gezocht

Figuranten van die andere Jantjes-

productie (DSO) rond de Schele 

Workshops Crea JUUL
Op zaterdag 15 november is er een in-

loopmiddag bij Crea Juul van 14.00-

16.30 uur aan de Overmeerseweg 113 te 

Nederhorst. Tijdens deze middag kunt u 

een voorproefje zien van de Kerst- work-

shops maar ook van het vaste assorti-

ment  workshops dat Crea JUUL u te 

bieden heeft. Kom vast voorgenieten en 

schrijf u in voor een gezellige workshop!

 

Tien jaar ‘Inboedels & Zo’
Tien jaar geleden alweer opende twee-

dehands winkel ‘Inboedels & Zo’ zijn 

deuren in Kortenhoef. Hoog tijd dus om 

weer eens een kijkje te nemen…en dat 

blijkt de moeite waard. 250 m2 vol met 

retro, antiek, curiosa. Meubels, lampen, 

serviesgoed & zo. Geen doorsnee assor-

timent, goed geselecteerd. Een aanrader 

dus. Zeker ook vanwege de Feestkorting: 

in de maand november 10% korting op 

alles! De loods in open voor verkoop op 

vrijdag en zaterdag van 10.30-17.30 uur. 

Koninginneweg 66 in Kortenhoef. Voor 

meer info: www.inboedelsenzo.nl.
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Madelijn
Kweetnie...

Madelijn de With 

is dierenarts en 

opende in 2004 de 

deuren van Dieren-

artsenpraktijk Kortenhoef. Ze is getrouwd 

met Marc en heeft een zoon die Sjef heet. 

Natuurlijk zou haar huishouden niet com-

pleet zijn zonder behaarde vrienden. Hond 

Tyson, kat Madammeke en konijn Pepe ho-

ren er dan ook helemaal bij.

Hij heeft een nieuwe kat. Via via aangeko-

men. Een pluizige lieverd, cypers met wit. Hij 

was gelijk verkocht. Hij heeft een afspraak 

om half drie. Ik zie zijn groene bestelbus de 

straat inrijden. Hij parkeert naast de praktijk. 

Hij schuift de deur aan de zijkant van de bus 

open en tilt er een kattenbakkie uit. Het hokje 

zwaait woest aan zijn arm. Ik hoor de deur van 

de praktijk kraken als hij binnenstapt. 

“Kom gelijk maar verder, hoor…” roep ik hem 

toe. Met een klap zet hij het bakkie met de 

(inmiddels zeezieke kat) op de behandeltafel. 

De kat kijkt me angstig door de tralies van het 

deurtje aan. Voorzichtig open ik het hokje en 

trek de kat rustig naar buiten. Het is een stevi-

ge kat. Met een blauw halsbandje om. “ Ik heb 

hem net. Hij moet zijn prik en ontworming” 

zegt de kersverse baas...

Hoe heet ‘ie eigenlijk? vraag ik, voordat ik aan 

mijn onderzoek begin “Kweetniet” antwoordt 

hij sloom. “Nou ja zeg. Een kat moet toch een 

naam hebben? Hoe moet je hem anders roe-

pen?” schrik ik . Behulpzaam als ik ben, boor 

ik gelijk mijn namenkennis aan. “Wat dacht 

je van Bastiaan? Rutger? Menneke? Sjaak? 

Willem? Hendrik? Diesel? Simba, Diederik, 

Doris, Freek? Alfred misschien?” Mijn assis-

tente heeft inmiddels het paspoort van de kat 

bemachtigt. Er staat geen naam in maar euhh 

” Sorry, maar volgens mij is het is een meisje. 

DUS” zegt ze.  Ik schrik. Bastiaan is dan mis-

schien niet zó’n leuke naam. En Rutger, Wil-

lem en Hendrik misschien ook niet. Maar ik 

laat me niet kennen. Ik ken ook heel best veel 

meisjesnamen hoor. “Wat dacht je dan van 

Sietske? Angelina? Maxima, Stephanie, Pipa, 

Lady? PZN (poes zonder naam)? Snuitje of 

Snoezel? Denk er maar even over…” Onder-

tussen onderzoek ik de naamloze kat. Ze is in-

derdaad een meisje. En ze is helemaal gezond. 

Ze krijgt haar vaccinatie en ik geef haar een 

ontworm-pil. Wát is ze lief geweest. Nadat we 

haar gewogen hebben stop ik haar terug in het 

bakkie.

“En?” zeg ik…”welke naam zet ik in de com-

puter? Er zat er vast wel één tussen” Ze wa-

ren immers allemaal beter dan geen naam! Of 

niet? “ Kweetniet” zegt hij. Boos kijk ik hem 

aan. Ik ben, een beetje, door de namen heen 

aan het geraken. Dus nu weet ik het ook even 

niet meer. “Kweetniet” herhaalt hij “Ze héét 

Kweetniet. Van meneer Kaktus...weet je wel?” 

Madelijn de With

06- 22 73 21 36

(madelijn.wiewatwaar@gmail.com)

Intocht Sinterklaas 

Taai taai
Pakje van 4 stuks 

€ 1,80

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vorige week maandagavond 

is de brandweer uitgerukt 

naar de Moleneind in Korten-

hoef. Daar stond bij jachtha-

ven Brugzicht een vakantie-

huisje volledig in de brand. 

De brand werd opgeschaald 

naar middelbrand. Omdat 

het huisje helemaal achter op 

het terrein van de jachthaven 

stond, moesten de brand-

weerlieden meer slangen uit-

rollen. Ook werden er twee 

brandweerboten ingezet. De 

traumahelikopters uit Rot-

terdam en Nijmegen werden 

snel afgemeld. Deze werden 

op voorhand opgeroepen in 

verband met mogelijke slacht-

offers. Gelukkig zaten er geen 

mensen in het huisje.        

Foto: Wessel Kok

Vakantiehuisje afgebrand

Ook uw woning verkopen?
Bel VTE makelaars voor een vrijblijvend advies.

035-888 33 77

Dé makelaar van
Vecht tot Eem

TE
K
O
O
P

Zuidsingel 20, Kortenhoef
€ 469.000,- k.k.

Zandheuvel 29, Kortenhoef
€ 585.000,- k.k.

•  24/7 zelf bereikbare opslagruimtes
• Ruimtes vanaf 5m2 t/m 35 m2

• Schoon - beveiligd - verwarmd
• Te huur p/week, zakelijk + particulier

€ 5,00 p/m3 - p/mnd 
Contact: 035-656 3517 info@verhuizers.nl

De nacht bepaalt uw dag!

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

Jubileumboxspring ‘1927’
Kwaliteitsbed van Nederlands fabrikaat,

AVEK sinds 1927

Nu compleet 

v.a. € 1995



Weekblad Wijdemeren  7Woensdag  november 

Concert DOOR: JOOP GLIJN

Ja, u leest het helaas goed. Na af-

loop van het in samenwerking met 

het Chr. Mannenkoor ‘Immanuel’ 

uit Hilversum geslaagd najaars-

concert in de St. Antoniuskerk 

in Kortenhoef wond koorlid en 

secretaris van het mannenkoor 

‘Crescendo’, Willem Degenkamp, 

er voor de microfoon geen doekjes 

om. Hij zei het ongeveer zo: “Dames 

en heren, we zijn u zeer erkentelijk 

voor uw belangstelling, maar waar-

schijnlijk bent u vanavond aanwe-

zig geweest bij ons laatste concert”. 

Hoewel Degenkamp die mededeling 

op zijn geheel eigen wijze deed, d.m.v. 

zijn heldere stem en op luchtige toon 

zijn toespraak formulerend, kwam zo 

kort na het concert de inhoud van zijn 

speech wel degelijk aan. Al jaren tobt 

het Chr. Mannenkoor met het uitblij-

ven van verjonging van het koor om 

de eenvoudige reden dat er zich geen 

nieuwe koorleden aanmelden. Door 

deze ontwikkeling veroudert niet al-

leen zichtbaar het koor, het uitblijven 

van verjonging heeft ook gevolgen 

voor de eenheid binnen het koor door 

een nijpend tekort aan tenoren. Dit is 

helaas duidelijk hoorbaar. Het koor 

bestaat momenteel nog uit 16 leden, 

onder wie slechts 3 tenoren die boven-

dien door hun leeftijd niet altijd be-

schikbaar zijn. Gelukkig was er voor 

het concert ondersteuning gezocht 

bij het Chr. Mannenkoor ‘Immanuel’ 

uit Hilversum. Wanneer we ons rea-

liseren dat ‘Crescendo’ een zangver-

eniging is die al ruim 100 jaar bestaat 

en het bestuur alles in het werk stelt 

om het koor overeind te houden, dan 

is het buitengewoon deprimerend dat 

dit geen enkel effect sorteert.  

Het concert

Tijdens het concert van het gezamen-

lijke koor, o.l.v. dirigent Johan Haak-

sma, was er gelukkig nog sprake van 

een mooie basisklank, die zo kenmer-

kend is voor een mannenkoor.  Een 

positieve bijdrage aan deze klankkleur 

droeg ook bij de goede akoestiek van 

de kerk. Ook genoemd mag worden 

de keurige presentatie van het koor, 

met als achtergronddecor het fraaie 

Altaar van de St. Antoniuskerk. Er was 

een gevarieerd programma samenge-

steld, met naast het koor o.m. optre-

dens  van de sopraan Evelyne Over-

toom en de fluitiste Alice de Wolff. De 

begeleiding op orgel en vleugel werd 

verzorgd door de dirigent van het Chr. 

Mannenkoor Immanuel’, de heer Wil-

lem Nijhof. Het koor opende dit con-

cert traditioneel met een samenzang 

en wel Psalm 8. Vervolgens heette 

voorzitter Lodewijk van de Velden 

de aanwezigen hartelijk welkom. In 

de loop van het programma werden 

solo-optredens van het koor afgewis-

seld met zang van de sopraan Evely-

ne Overtoom en de fluitiste Alice de 

Wolff. Evelyne Overtoom zong o.a. 

Caro Mio Ben van Tomasi Giordani 

en ‘Over the Rainbow’ van Harold Ar-

len. De fluitiste Alice de Wolff  bracht 

het Concerto V deel 1 van Antonio 

Vivaldi en ‘Gabriel’s Oboe van de be-

kende componist Ennio Morricone 

Laatste najaarsconcert Chr.Mannenkoor 
‘Crescendo’?

ten gehore. Het koor zong tijdens dit con-

cert o.m. het bekende ‘Home on the Range’ 

van Tom Roush en ‘Het Dorp’ van Jean Ver-

rat in een arrangement van Hugo Verhage. 

Het concert werd besloten met het slotlied 

‘Blowing in the wind’ van Bob Dylan. Aan 

het slot van het concert viel het koor en de 

uitstekende solisten een langdurig applaus 

ten deel. Maar helaas nam tot slot secreta-

ris Willem Degenkamp het woord, zoals 

hierboven reeds geschetst. We hopen echter 

van harte dat het Chr. Mannenkoor ‘Cres-

cendo’ kans zal zien om haar ruim 100-ja-

rig bestaan nog even levensvatbaar voort te 

zetten. Zo niet, dan verdwijnt er weer een 

stukje cultuur uit ons dorp. 

KORTENHOEF- Ook na 60 jaar hu-

welijk wil Rinus Ides zijn vrouw 

Hetty geen moment kwijt. Als het 

moet, plaatst hij desnoods een ex-

tra slot op de deur. Zo verknocht is 

hij aan zijn echtgenote. 

Vorige week maandag kwam bur-

gemeester Smit op bezoek bij het 

diamanten bruidspaar Ides dat op 3 

november 1954 in Hilversum voor 

de wet in het huwelijk trad. Ruim 

een week later trouwden ze in de 

Clemenskerk ‘voor de kerk’ zoals dat 

heet. De fraaie zwart-wit foto uit die 

tijd staat in de huiskamer. Trots laat 

meneer Ides het boeket met witte an-

jers zien dat een van zijn kleinkinde-

ren precies vanaf de foto heeft nage-

maakt. Bloemen en planten speelden 

een belangrijke rol in zijn leven, 33 

jaar lang was hij bloemdecorateur 

bij de NTS, later NOB. “Wij maakten 

de mooiste planten- en bomenland-

schappen voor tv-series. Dat leek dan 

net echt, maar we gebruikten vaak 

kunstplanten. Denk maar eens aan 

‘Het Wassende Water’ en De Appel-

gaard onder regie van Willy van He-

mert. Ik heb echt een fantastische tijd 

meegemaakt bij de omroep”, zegt de 

82- jarige. Veel ’s-Gravelanders ken-

nen Rinus Ides nog van zijn viskar, 

maar daar wil hij liever niet al te lang 

bij stilstaan. 

Zoals heel veel Hilversummers ont-

moeten Hetty Brouwer en Rinus Ides 

elkaar op dansles bij Van Bommel, 

het was liefde op het eerste gezicht. 

Na wat strubbelingen stond niets een 

huwelijksvoltrekking in de weg. Via 

een woningruil kwam het jonge paar 

op het Zuidereind, in de bekende 

‘rode-pannen-buurt’, te wonen. Daar 

hebben ze veel avonturen beleefd. 

Gelukkig konden ze in 1968, na enige 

druk op de toenmalige burgemeester, 

verhuizen naar de Koninginneweg in 

Kortenhoef. Waar het paar nog steeds 

dagelijks geniet van de rust en de om-

geving. Hun kinderen René en Moni-

que groeiden daar op in vrijheid, hun 

zoon woont in het verre Limburg en 

hun dochter in Blaricum. Met hun 

aanhang en vijf kleinkinderen heeft 

de familie Ides heerlijk gedineerd in 

Brasserie Berestein.

Meneer Ides informeert bij de bur-

gemeester of Wijdemeren de nieuwe 

WMO wel aan kan? Het antwoord 

is bevestigend, waarna een geani-

meerd gesprek volgt over de zorg. 

Net als velen willen Hetty en Rinus 

niets liever dan thuis blijven wonen. 

Met een traplift en rollator kan me-

Ook na 60 jaar nog een extra slot op de deur

vrouw zich goed redden, met behulp van 

huishoudelijke hulp en de thuiszorg. Het 

echtpaar wil graag een extra pluim voor de 

thuiszorg van ‘Kijk op Zorg’ die altijd klaar 

staat. Het volgende weekend met de familie 

genieten van mooie muziek bij het concert 

van ‘Classic Proms’ in het Concertgebouw 

in Amsterdam en dan nog vele jaren samen 

verder, is hun ultieme wens. 
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U bent van harte welkom 

bij theatergroep Aluin die 

op zondag 16 november 

om 10 uur het 175-jarig be-

staan van de protestantse 

gemeente De Graankorrel 

opluistert. 

In navolging op Ken je Klas-

siekers! (10 theaterklassiekers 

in 1 uur) neemt Aluin ‘De 

Bijbel’ onder handen. Met het 

scheppingsverhaal, Adam & 

Eva, Noach, Abraham, Mozes, 

Esther, Job, David, Salomo en 

Jonas en de Wallevis.

Lachen met de Bijbel? 

Kan dat? Ja, dat kan. Zonder 

te krenken? Ja, ook dat kan. 

Kom kijken en gun jezelf een 

introductie in een boek dat 

het verdient om los van kerk, 

geloof en zendingsdrang te 

bestaan. Wie de Bijbel als on-

derwerp neemt is verdacht. Je 

bent een blije evangelist of een 

spottende tegenstander. Aluin 

wil de verhalen brengen zon-

der oordeel of standpunt over 

het geloof zelf. Vanuit onze 

opvatting dat het belangrijk is 

om iets van de Bijbel te weten 

omdat het zo’n grote invloed 

heeft op onze samenleving en 

cultuur. 

En voor wie allang thuis is 

in de Bijbel wijzen we op de 

volstrekt unieke manier van 

aanpak. Tien verhalen uit het 

oude testament Met verwon-

dering en nieuwsgierigheid als 

uitgangspunt. Op een hilari-

sche, fysieke en dynamische 

manier.

De Graankorrel; Zuidereinde 

15 in ‘s-Graveland

In deze maandelijkse rubriek zullen de 

Protestantse Gemeenten uit ’s-Graveland, 

Kortenhoef en Nederhorst den Berg u infor-

meren over de activiteiten in en rondom de 

gemeenten. Deze week aflevering 3. 

Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef

Predikant: mevr. Corrie van Egmond; co-
vae9@cs.com of (030) 231 31 38. 
Zondag 9 november ging pastor Godelieve 

van Liebergen voor in de kerk.  Zondag 16 no-

vember  is er weer  een  ‘Nesciolezing’, ditmaal 

verzorgd door Dr. Ina ter Avest, docent Gods-

dienstpedagogiek aan de Vrije Universiteit in 

Amsterdam.  N.a.v.  ons jaarthema ‘ruimte en 

regels’ zal zij spreken over het belang van re-

gels in (religieuze) opvoeding van kinderen, de 

burgers van straks! We denken na over ‘ruimte 

binnen de perken’…….

En dan is er prachtige muziek: Francien Post, 

fluitiste, zal met haar echtgenoot Sander West-

phal, cellist, ons laten genieten van diverse 

composities, oa Bach, Danzi, Villa-Lobos en 

Escher.

Zondag 23 november is er  een  avondmaals-

dienst, onder leiding van onze predikant me-

vrouw Corrie van Egmond.  In deze dienst 

herdenken wij ook degenen die ons dit jaar 

ontvielen. De OSG deed op 1 november in dit 

kader mee aan de actie ‘Voor wie steek jij een 

kaars aan?’.We nodigen u van harte uit in onze 

kring!

Protestantse Gemeente ‘De Graankorrel’ 
Zuidereinde 15, 1243 KJ ’s-Graveland; 
Scriba: mevr. J.P. Hinloopen?Nieuwpoort 
(035 6560995); website : www.pgdegraankor-
rel.nl; email:      scribaat@pgdegraankorrel.nl; 

Bijstand in het pastoraat: ds. R.F.J. Beltman 
(035-6421094).

Op zondag 16 november kan de vlag uit bij 

de kerk van De Graankorrel, want dan hopen 

ze hun 175e verjaardag te vieren. Volgens de 

overlevering begonnen de voorvaderen van 

de Gereformeerde Kerk van ’s-Graveland hun 

kerkdiensten in enkele bootjes op de plas, la-

ter werd een grote schuur aan het Zuidereinde 

omgebouwd tot kerk en die kerk bestaat dus 

nog steeds. 25 jaar geleden is er feestelijk en 

uitgebreid herdacht, daarom wordt het feestje 

dit jaar wat kleiner, maar wel heel leuk. Tijdens 

en na de dienst op die zondag zal theatergroep 

Aluin een aantal Bijbelverhalen voor ons uit-

beelden. Scherpzinnig, met humor en eigen-

tijds. De kerk staat altijd open voor iedereen, 

maar op deze zondag is echt iedereen welkom ! 

Hervormde gemeente ’s-Graveland

Noordereinde 14; www.hervormdegemeen-
tesgraveland.nl Kerkdienst: elke zondag om 
10 uur; Dominee: Geert van Meijeren (035-
6560598).
Twee weken geleden namen de kinderen van 

groep 6 van Regenboogschool (Kortenhoef) 

een kijkje in de kerk. Ik heb ze uitgelegd wat er 

allemaal gebeurt in de kerk en hoe het er aan 

toe gaat. Een leuke ‘excursie’ voor hen, maar 

zeker ook voor mij! Het is mooi om te kun-

nen uitleggen wat het betekent om kerk te zijn. 

Daarnaast levert het vaak verrassende vragen 

op, die je een spiegel voorhouden. Het helpt 

om anders naar zaken te leren kijken. Ieder-

een heeft verrassende vragen nodig, en kan 

nieuwe inzichten gebruiken. Wat dat betreft: 

vragen staan vrij! En misschien krijg je naast 

antwoord wel een verrassende vraag terug.

PKN Nieuws

Theatergroep Aluin speelt 
in De Graankorrel

Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelingetje? 

Humanitas biedt ‘vriendschap-

pelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@

humanitas.n of 035-6286093.

Elke dinsdag eten bij Caroline in 

het Cultureel Centrum in NdB., 

inloop v.a. 18.00 uur, een com-

pleet,  smakelijk diner voor jong & 

oud voor € 7,50, bereid met dag-

verse producetn. T 06-27398869 

of op de intekenlijst in de hal van 

het CC, Blijklaan 1, NdB.

Klusjesteam Wijdemeren, voor 

ouderen en hulpbehoevenden. 

Eeerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-Gra-

veland/Loosdrecht: 035-6561860. 

A’veen/Nederhorst: 035-6563001. 

Ook extra klussers gezocht!

Donderdag 20 november is er een 

meditatieavond op de E. Mooij-

laan 81 in K’hoef van 19.45-22 

uur. Ervaring niet nodig. Aanmel-

den: info@homeopathie-ketelaar.

nl of 035-8875808 (ook voor info).

Kort nieuws

Anton Mauvelaan 7 te Nederhorst den Berg
 Vraagprijs € 595.000,- k.k.

                                                                        
Unieke locatie in Midden Nederland, aan weiland gelegen, tot ’s avonds laat zon, 
anders dan anders, perfect onderhouden, luxe woonkeuken, zeer royale woon-
kamer met hoogte zijn enkele karakteristieken die van toepassing zijn op deze 
2-onder-1 kapwoning. Woonoppervlakte 169 m². Perceeloppervlakte 483 m².
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Scholen DOOR: JASPER VLAANDEREN

NEDERHORST DEN BERG – Hoe ont-

staat een tornado? En waarom trek 

je een raar gezicht als je iets zuurs 

eet? Leerlingen van de Warinschool 

in Nederhorst den Berg probeerden 

de afgelopen tijd dergelijke vragen 

zelf te beantwoorden en presen-

teerden hun onderzoeksresultaten 

afgelopen donderdagavond op een 

zogenoemde ‘Science Fair’ in het 

schoolgebouw. 

Het was de tweede keer dat de Bergse 

school het wetenschappelijk getinte 

project uitvoerde. Sinds de start van 

het schooljaar werkten leerlingen uit 

de groepen vijf, zes, zeven en acht ie-

dere vrijdagmiddag een uur lang aan 

het beantwoorden van hun zelfbe-

dachte onderzoeksvragen, onder meer 

door proefjes te ontwerpen en uit te 

voeren. Het idee voor een Science 

Fair kwam van ouder Rita Boekhorst. 

Boekhorst is van Canadese afkomst en 

daar is het wetenschappelijke project 

al ingevoerd op vele lagere scholen. 

“In Canada is het heel normaal dat er 

op scholen een Science Fair wordt ge-

houden,” aldus Boekhorst. “Er worden 

zelfs hele competities georganiseerd, 

om kinderen alvast wetenschappelijk 

te leren denken.” 

De leerlingen van de Warinschool 

moesten tijdens hun onderzoek dan 

ook alle wetenschappelijke stappen 

van een onderzoeksproces doorlopen. 

Uiteraard werd begonnen met het 

opstellen van een onderzoeksvraag. 

“Daarvoor hadden we een lijst met 

mogelijke onderwerpen,” vertelt leer-

kracht Desirée van Eunen. “Maar het 

was leuk om te zien dat de kinderen 

daar met hun eigen ideeën eigenlijk 

heel ver van af weken.” ‘Hoe krijg je 

de hik?’, ‘Hoe werkt een magneet?’ en 

‘Lossen spekjes op in water?’ vormden 

een paar van de uiteenlopende onder-

zoeksvragen, waarvan de antwoorden 

donderdagavond aan ouders, opa’s 

en oma’s, broertjes en zusjes en an-

dere belangstellenden werden gepre-

senteerd. De een deed dat met een 

powerpoint-presentatie, de ander met 

een filmpje. Uiteraard mochten ook 

de diverse proefjes niet ontbreken. Zo 

konden de bezoekers met behulp van 

twee flessen water zien hoe een tor-

nado ontstaat, kon men door het ma-

ken van een ‘zure selfie’ zelf ontdekken 

dat iets zuurs eten een aparte uitwer-

king op het menselijk gezicht heeft en 

demonstreerden twee leerlingen hoe 

een stoommachine werkt. Niet onge-

vaarlijk natuurlijk, maar hulpvaardige 

papa’s keken graag toe. “Ook de ouders 

dachten soms mee met de proefjes,” al-

dus Boekhorst. Om er lachend aan toe 

te voegen: “Maar niet teveel natuur-

lijk… De kinderen moeten het leuk 

vinden en daarvoor moet je ze een be-

paalde vrijheid geven. Dan krijgen ze 

het beste resultaat.” 

De leerlingen voerden de verschillen-

de stappen van hun onderzoeksproces 

veelal in groepjes van twee uit. Daarbij 

werd ook klas overstijgend gewerkt, 

zodat kinderen uit verschillende jaar-

gangen elkaar konden helpen. De 

uiteenlopende leeftijden en onder-

zoeksonderwerpen zorgden ook voor 

uiteenlopende vragen aan het adres 

van de leerkrachten. “Het soort vra-

gen aan ons varieerde inderdaad veel. 

De een wilde weten hoe het beste in 

Word een plaatje geplakt kon worden, 

een ander groepje vroeg zich af hoe ze 

het beste een middenrif in elkaar kon-

den zetten,” aldus juf Desirée. Met een 

Bergse school organiseert ‘Science Fair’

Leerlingen Warinschool voor even wetenschapper

Het kinderkoor Toontje Hoger 

dat regelmatig optreedt in de 

Antoniuskerk in Kortenhoef zoekt 

uitbreiding. Marit, Fleur, Damaris, 

Iris, Femke, Laura, Anouk, Marit R. 

en Lotte vinden het fijn om samen 

liedjes te oefenen, maar als er meer 

jongens en meisjes meedoen is het 

nog veel leuker. 

Het kinderkoor bestaat al heel lang, 

ooit opgericht door pastoor Peter van 

der Weiden. Vanaf het begin van het 

nieuwe schooljaar hebben de zussen 

Tessa en Doortje Gompel de leiding. 

Tessa studeert de liedjes in en Door-

tje speelt op de piano. Ze worden nog 

wel op de achtergrond begeleid door 

Rieteke Hölscher en Mary Montanus. 

Hoewel het een kleine groep is, zijn 

de jongedames tijdens de wekelijkse 

repetitie in ’t Achterom (achter de 

St.-Antonius) goed verstaanbaar, uit 

volle borst nemen ze de eerste tonen 

van Tessa over. Er wordt geoefend 

voor het St.-Maartenfeest met ‘ABC, 

we nemen onze lichtjes mee met 

mijn lalalampion’ op de wijze van de 

traditional ‘Altijd is Kortjakje ziek’. 

De kinderen leren dat ze goed op de 

aanwijzingen van de dirigent moeten 

letten, want zingen en lezen is een 

lastige combinatie. 

Het kinderkoor doet mee aan on-

geveer vier schoolvieringen per jaar 

en daarnaast ongeveer één keer per 

maand in de r.k. kerk, op zaterdag-

avond of zondagochtend. En soms 

treden ze ook wel eens op voor bij-

voorbeeld ouderen. Toontje Hoger 

repeteert elke maandagmiddag tus-

sen 16.30 en 17.30 uur in ’t Achterom 

en het lidmaatschap is gratis. Tessa 

en Doortje beginnen altijd met li-

monade + koekje en tussendoor is er 

zelfs nog tijd om even te spelen

Hoewel het repertoire uit zeker 250 

liedjes bestaat, zijn de meiden wild 

Toontje Hoger zoekt koorleden enthousiast over de Kinderkoor Blues. Dat 

swingt lekker en nodigt iedereen uit om 

mee te doen: ‘Wil je lekker leren zingen 

met een groep in het koor, kun je lid wor-

den van Toontje Hoger, want daar staan we 

toch voor!’

Voor vragen en aanmelding kan je mailen 

naar: antoniustoontjehoger@gmail.com

Toontje Hoger met Doortje op de piano-

kruk en Tessa op de achtergrond

knipoog gaf de leerkracht desgevraagd ook 

nog iets toe: “Bij sommige ‘wetenschappe-

lijke’ vragen van de leerlingen moest ik het 

antwoord schuldig blijven.” Aan de diverse 

presentaties te zien was het echter ook deze 

leerlingen gelukt om hun onderzoeksvraag 

met een conclusie te beantwoorden. Op 

hun volgende rapport krijgen ze een be-

oordeling voor het project, waarvoor door 

de leerkrachten onder meer werd gekeken 

naar het proces, de samenwerking en de 

presentatie. Juf Desirée keek in ieder ge-

val tevreden terug: “Het was een heel leuk 

project. Sommige leerlingen praten al weer 

over mogelijke onderwerpen voor een vol-

gende keer.” Zoals het echte wetenschap-

pers in spe betaamt. 

Zingen in de herfst
Komende zondag zal in de kerk op het 

Noordereinde weer een zangdienst wor-

den gehouden. Dit keer is het thema 

“Geloofwaardig”. Twaalf liederen uit vele 

bundels rondom dit thema, drie korte 

schriftlezingen en luisteren naar het koor 

Immanuel uit Hilversum. Kom ook een 

uur zingen en luisteren! De avond wordt 

begeleid door organist Eduard van Maan-

en. Wilt u deze zangdienst meebeleven 

maar heeft u geen vervoer? Bel even met 

Yvar Steketee (035-6564521); ook als u 

een liturgie wilt om thuis mee te luisteren 

via www.hervormdegemeentesgraveland.

nl. Zondagavond 16 november om 19.30, 

Noordereinde 14 te ’s-Graveland.
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Cultuur

’t KOOR! beste concert ooit
HILVERSUM- ’t KOOR! gaf afgelo-

pen zaterdag een concert in het 

Muziekcentrum van de Omroep dat 

door velen werd beschouwd als het 

beste concert ooit. 

Rond het thema ‘Love is in the Air’ 

lieten de ruim 80 amateur zangers en 

zangeressen zich van hun beste kant 

zien met een gevarieerd repertoire. 

Daarbij kundig geleid door dirigent 

Michiel van Laarhoven die ook muzi-

kaal leider is van Poly Hymnia uit Zeist 

dat als gastkoor optrad. Een combo 

met pianiste Ludmila de Klerk, saxo-

fonist Hans Verheul, gitarist Sonny 

Honing en met Carlo Balk op slagwerk 

bood muzikale ondersteuning. 

Vanaf het allereerste moment werd het 

publiek gepakt door de grote groep 

die vol passie en levenslust de liefde 

bezong op allerlei manieren. En niet 

alleen enthousiast maar ook nog eens 

zuiver en gebalanceerd. Al is de heren-

sectie wel toe aan enige versterking. 

’t KOOR! dat bestaat uit veel Wijde-

meerders naast leden uit de regio zingt 

vooral popsongs en musicalliedjes. Dat 

werkt aanstekelijk, maar wellicht zou 

het aanbeveling verdienen om er wat 

meer (licht) klassieke liederen bij te 

voegen. Een mooi Ave Verum zou geen 

kwaad kunnen. 

Dat was wel te horen bij Poly Hym-

nia dat zich presenteert als ‘uitdagend 

muziektheater’ waarbij toneelspel en 

bewegingen de liederen ondersteunen. 

De Zeister gasten zongen twee operet-

tefragmenten uit Die Fledermaus van 

Strauss, maar ook heel gedurfd drie 

liederen uit de kameropera ‘Dido and 

Aeneas’ van Henry Purcell uit 1689. 

Het klonk fantastisch waarbij sopraan 

Brigitta Gantevoort de show stal.  

Het was het beste concert ooit, niet al-

leen vanwege de kwaliteit van het zin-

gen, ook de presentatie was goed door-

dacht. Een prachtig plaatje om al die 

zangers en zangeressen in zwarte kle-

ding met een rood liefdesaccent op het 

podium te zien schitteren. Een zaal die 

sfeervol was uitgelicht en aangekleed in 

dezelfde tinten, een vriendelijk welkom 

door de gastvrouwen, een frisse gratis 

Love Cocktail in de pauze en een ge-

zellig nazit in het MCO dat er steeds 

gezelliger uit gaat zien. 

Claudia de Brey’s ‘Mag ik dan bij jou’ 

raakt altijd je hart, al mist het uiteraard 

bij een massaal koor de intimiteit die 

bij deze tekst hoort. ‘Somebody to love’ 

van Freddy Mercury met strakke rit-

mische ondersteuning was direct een 

knaller na de pauze. Uit zoveel zoetge-

vooisde kelen die hartenkreet naar lief-

de te horen bezorgt je koude rillingen, 

indrukwekkend.

Samen met Poly Hymnia waren de hits 

uit de West Side Story een lust voor 

DOOR: HERMAN STUIJVER

oren en ogen. Bekend bij bijna iedereen, 

maar toch verrassend vanwege de bijpassen-

de lonkende blikken en zwoele bewegingen. 

En ook nog eens hartstochtelijk gezongen. 

Het hoogtepunt van de avond was ‘Some 

enchanted Evening’ dat terecht als toegift 

werd herhaald. Als twee koren zo intens en 

zo liefdevol samen jubelend zo’n lied zingen, 

laat het je niet meer los. Dat blijft in je hoofd 

meezingen, want dat zingen plezier is, was 

bij dit concert een overduidelijke boodschap. 

’t KOOR en Poly Hymnia 

(voorgrond) zingen samen 

(foto: Theo Klein Woud)

Magda Karsemeijer (links op de foto) en Marry Voogd 
begonnen een half jaar geleden een koffie-uurtje bij 
Verpleeghuis De Beukenhof. Elke donderdagochtend 
komen ze langs bij ongeveer vijf bewoners die weinig 
of geen bezoek krijgen. Ze drinken koffie, lezen de 
krant of maken een wandelingetje.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onmisbare 
waarde voor het reilen en zeilen van de plaatselijke 
gemeenschap. De gemeente krijgt steeds meer taken 
op het gebied van zorg, welzijn en werk. En daarvoor 
is ook nog eens minder geld beschikbaar. Dat vraagt 
om een andere manier van denken en doen: mensen 
regelen zelf ondersteuning om actief te blijven. 
Familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers zoals 
Marry en Magda, maatschappelijke organisaties en 
gemeente kunnen daarbij helpen.

We doen het voor elkaar!

T 14 035 www.wijdemeren.nl/sociaaldomein

Wijdemeren
Voor elkaar in
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Sinterklaas

Het gaat echt weer gebeuren, op za-

terdag 15 november om 16.30 uur. 

Jongens en meisjes, papa’s en ma-

ma’s, opa’s en oma’s, het is allemaal 

gelukt. De Overmeerseweg is mooi 

opgeknapt, de loswal is opgeruimd 

en de boot kan gelukkig aanleggen. 

Sinterklaas kan weer lekker Neder-

horst den Berg bezoeken. Het is wel 

spannend geweest, maar alles is op 

tijd klaar. Dus allemaal op de parkeer-

plaats, waar hopelijk alle auto’s zijn 

weggehaald en op de dijk, waar de 

bootjes in veiligheid zijn gebracht, en 

maar turen of de stoomboot over de 

Vecht komt aangevaren. Het blijft toch 

een unieke plek.

Als de Sint aan wal is, kunnen we 

hem welkom heten, zingen, zwaaien 

en een handje geven. Dan stapt hij op 

zijn paard en samen met alle Zwarte 

Pieten lopen we dan over de Nieuwe 

Overmeerseweg naar de Blijklaan en 

de schaatstent. En daar gaan we een 

feestje vieren, gewoon lekker gezellig, 

met muziek, met de Sint, met de Pie-

ten en alle ouders en grootouders. Ze 

mogen echt allemaal komen.

Voordat jullie naar huis gaan krijgen 

de kinderen van 2 t/m 9 een verras-

sing van de Pieten. Kinderen die ziek 

zijn kunnen daar aangemeld worden, 

dan zorgen de Pieten dat de verrassing 

thuis wordt bezorgd. Begin maar vast 

met mooie tekeningen voor de Sint te 

maken, trek je mooiste kleren aan, be-

denk alle vragen die je ooit aan de Sint 

wilde vragen, smeer de kelen, zodat er 

luid gezongen kan worden, schrijf je 

verlanglijstjes, dan wordt het weer een 

gezellig feest. De Sinterpotten staan 

vol geduld op uw bijdragen te wachten 

bij de winkeliers.

Nog een paar nachtjes goed slapen en 

uitgerust en vol energie naar het grote 

feest in Nederhorst den Berg. Tot za-

terdag, half vijf.

Hij komt, hij komt, die goede lieve Sint

Sint schrijft

Op zaterdag 22 november kom ik weer naar Kortenhoef 

en de middag gaat er als volgt uitzien.

Net als ieder jaar kom ik met een heleboel leuke, ouder-

wetse, lieve, grappige, ondeugende, eigenwijze en soms 

een beetje brutale zwarte pieten en mijn pietenorkest 

naar de Smidsbrug in Kortenhoef. Alexander Bauwens, 

de poppenspeler uit Weesp, is dit jaar jullie presentator 

en hij zorgt er samen met het pietenorkest voor dat jullie 

je niet hoeven te vervelen. 

De zwarte pieten en ik komen om twaalf uur aan met de 

bootjes. Over de ’s-Gravelandse Vaart. Eenmaal aan land 

ga ik heel veel kinderen een hand geven en daarna stap ik 

op de schimmel voor mijn rondtocht door het dorp. We 

gaan van de Smidsbug de Koninginneweg op, linksaf de 

Elbert Mooijlaan, linksaf de Egidius Blocklaan, rechtsaf 

de Kerklaan, linksaf de Curtevenneweg op en dan in de 

Meenthof te voet naar het podium in de Meenthof. 

Daar is Alexander ook weer aanwezig vanaf half een.  Om 

12.45 word ik welkom geheten door de burgemeester, op 

het podium. Daarna ga ik weer naar Amerigo om via de 

Hoflaan, naar de Dodaarslaan, de Oranjeweg , rechtsaf de 

Julianaweg op, naar de Fuik te rijden.

In de Fuik ga ik snel even uitrusten, want ik ben na zo’n 

lange reis altijd een beetje moe en hongerig. Ik denk dat 

ik heel rustig een lekker boterhammetje met speculaas 

ga eten. Alexander is dan al met mijn Pietenorkest in de 

Fuik. Om 13.30 uur kom ik uitgerust en wel binnen in de 

versierde sporthal.

Net als alle andere jaren mogen jullie me natuurlijk van 

alles vragen en misschien heb je wel zin om even bij me 

te komen zitten. Ik vind het altijd heel fijn als jullie een 

mooie tekening maken of een brief schrijven.  En, voor 

wie het nog niet weet: je kunt je brieven en tekeningen 

gewoon in je schoen stoppen, ze komen dan via de pieten 

vanzelf bij mij terecht. 

We gaan er een gezellige boel van maken! Meisjes en jon-

gens, ik ben nu al weer blij om jul-

lie binnenkort te zien. Om over de 

zwarte pieten maar te zwijgen, die 

zeuren al maanden dat ze naar jul-

lie toe willen!

Liefs van Sint en de pieten. Tot za-

terdag 22 november!

P.S. Ik wil alle bedrijven en win-

keliers heel erg hartelijk bedanken 

voor alle steun en inzet! Zonder 

jullie zouden we niet zo’n leuke en 

prachtige intocht hebben. Hetzelfde 

geldt natuurlijk voor alle vrijwil-

ligers die vaak al een jaar van te 

voren met mijn bezoek bezig zijn... 

Namens alle kinderen: ook dit jaar 

weer enorm bedankt!!! 

Op zaterdag 22 november vanaf 13u45 uur 

is iedereen welkom bij de kerk tegenover de 

ijsbaan. Daar gaan we zingend Sinterklaas 

binnenhalen. Hopelijk zijn alle pieten weer 

klaar om met Sinterklaas Ankeveen binnen 

te varen. Als Sint en zijn pieten er zijn, mo-

gen alle kinderen van 3 t/m 8 jaar uit An-

keveen daarna weer met Sinterklaas en zijn 

pieten mee naar het Wapen van Ankeveen 

om een onvergetelijke middag te hebben. 

Het is fijn als je even mailt dat je komt en hoe 

oud je bent. Als je iets bijzonders aan Sinter-

klaas wil vertellen, horen we dat natuurlijk 

ook graag! Je mag natuurlijk ook een liedje 

zingen voor Sinterklaas of hem een handje 

geven! Om 16u00 uur gaat Sinterklaas weer 

weg en kunnen de kinderen opgehaald wor-

den. Opgeven kan bij Rebecca@thekids.nl 

Sint in 
Ankeveen

Lieve kinderen,

Sint van scouting
Wilt u dit jaar ook Sinterklaas en Pie-

terbaas op bezoek? Stuur een mail naar: 

sinterklaas@klaastoxopeus.nl. En het 

komt in het grote boek. 

Prijzen: twee pieten - 10 min voor €15,-; 

Sint en twee pieten - 30 min voor €30,- 
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Carnaval DOOR: SASKIA LUIJER

Prins Social & adjudant Media 
voor Turftrappers
KORTENHOEF – Met verenigin-

gen van ver boven de rivieren, 

o.a. uit Ankeveen, Hoofddorp en 

Purmerend, vierden De Turftrappers 

zaterdag 8 november het 

Prinsenbal. In Hofpaleis ’t Akkoord 

maakten de Kortenhoevers om 11 

over 11 hun nieuwe Prins Carnaval 

bekend. 

De avond startte met aandacht voor 

de jeugd. Voorzitter André Koop-

manschap riep vier leerlingen uit 

groep 8 van de Antoniusschool op 

het podium. Zij krijgen dit carnavals-

seizoen een speciale rol, want Bauke 

werd uitgeroepen als jeugdprins, 

Charlie als prinses en Casper en Julia 

als adjudant en hofdame. Vervolgens 

was er ruimte voor de dansmariekes. 

Met stoere cowboyhoeden en rood 

geruite blouses dansten zij vol en-

thousiasme op het countrylied ‘Cot-

ton Eyed Joe’. Het publiek klapte en 

joelde mee. Ook oud-prins Jeffrey 

Oudshoorn waagde zich nog even 

op de dansvloer toen de meiden hun 

show afsloten met het popnummer 

‘Let Me Entertain You’. Dat was im-

mers zijn motto geweest in het afge-

lopen jaar. 

Duo Social Media

Maar wie werd de 36e prins van De 

Turfrappers? Na elven verscheen een 

grote mistery box vol social media 

afbeeldingen, zoals Facebook, Twit-

ter, Skype, Pinterest en YouTube. 

Met gouden maskers voor kwamen 

de nieuwe prins en zijn adjudant te-

voorschijn. Voor intimi was het ge-

lijk zichtbaar, maar anderen hadden 

de extra aanwijzingen nog nodig. 

De nieuwe prins is sportief; hij heeft 

geturnd bij Odis, zit daar nog op volleybal 

en is lid van tennisvereniging Westerveld. 

Daarbij is hij erg gezellig en vooral sociaal; 

bekend van de SFG en de lokale kroegen 

en cafés. Prins Carnaval dit jaar is Martijn 

Pennekamp, prins Martijn de 2e, ofwel 

prins Social. Zijn broertje Jeroen staat hem 

bij als adjudant Media, waarbij zij samen 

het duo Social Media vormen, het nieuwe 

thema voor dit jaar. Geheel in stijl las Mar-

tijn de elf carnavalsgeboden ook niet van 

een ouderwetse papieren rol, maar van zijn 

moderne iPhone. Met regels als “kleed je 

in de juiste look, zodat wij je kunnen pos-

ten op Facebook” en ook “een selfie is al-

leen toegestaan als prins en adjudant er 

ook op staan.” Als aftrap maakten zij hun 

eerste selfie voordat zij zich in de polonaise 

stortten. Want digitale media is leuk, maar 

gezellig sociaal feesten nog beter.

De eerste selfie van adjudant 

(links) en prins

Op donderdag 20 november, van 

17.00 tot 20.30 uur, organiseert 

Nimmerdor, Kerklaan 7 Kortenhoef, 

een Kerst-Inspiratie-avond. Voor 

de eerste keer in het zesjarig be-

staan van de bloemenwinkel onder 

leiding van Mark Baatje. 

Door: Karin van Hoorn

U bent van harte uitgenodigd. On-

der het genot van een hapje en een 

drankje, verzorgd door 2Wines, kunt 

u zich laten inspireren uw kerstdagen 

extra glans te geven. En natuurlijk een 

bijzonder product van Nimmerdor 

aanschaffen met 20% korting. 

Ongeveer twee dagen voor de twin-

tigste november wordt de etalage 

van Nimmerdor dichtgeplakt. Mark 

en zijn team werken zich dan in het 

kerstzweet om de zaak zo mooi mo-

gelijk op te maken. Ze zijn er in hun 

hoofd allang mee bezig. Brainstor-

men. Kunnen we dit, kunnen we dat. 

Doen we zus, doen we zo. Je merkt nu 

al de bruisende creativiteit. Het is alle-

maal nog geheim, maar voor mij licht 

Mark alvast een tipje van de sluier op. 

“Kijk, dit behang doen we in dit hoek-

je”. We lopen naar buiten om te zien 

welke kleur het behang heeft. Prach-

tig. Een zweempje koper. “En hier 

komt de tafel waar Stijn Krenning, 

van buurman 2Wines, zijn wijnen en 

hapjes zal neerzetten”. “En hier….” 

Hij wijst naar de prachtige kast, “hier 

draperen we mooie stoffen”. Je ziet de 

sfeer voor je ogen opdoemen. 

In de schuurtjes achter de winkel, het 

heiligdom ( ik ga ook wat zachter pra-

ten) staan al wat producten: gouden 

bamboe, beeldige vazen, design-lam-

pen, en bijzondere zijden bloemen en 

bloemtakken. Zo’n kerststuk in je huis 

maakt de kerstdagen extra feestelijk.

Mark laat me ook zien waar onge-

veer wat komt. Die inspiratieavond 

wordt een hele happening. Stijn Kren-

ning van 2Wines denkt enthousiast 

mee. De wijnen en de hapjes die hij 

aanbiedt, zijn vast en zeker niet te 

versmaden. Buiten zullen statafels 

komen en vuurkorven. Binnen zal er 

veel goud blinken, roodkoper, gecom-

bineerd met fuchsiaroze en groen. 

“Goud en roze? Is dat mooi?” vraag ik 

me af. Mark laat me een proefproject 

zien. Het is mooi. Het is spannend. 

“Ook natuurproducten doen we erbij”, 

zegt Mark, de man van de duurzaam-

heid. Ik zie een boomstammetje, een 

houten kerstster. Bijzondere koper-

kleurige lampen. Designvazen met 

een zweempje donkerrood. Meer ver-

klap ik niet, want u moet het gewoon 

zien, ervaren! Voor iedere beurs is iets 

bijzonders te koop, met die prettige 

kerstkorting van 20%. 

Kerst-Inspiratie-avond bij Nimmerdor

Goud, brons en fuchsiaroze

You & Mini en Sinterklaas
You & Mini is klaar voor de feestmaand! 

De winkel is feestelijk ingericht en klaar 

voor Sinterklaasavond. Om iedereen zo 

goed mogelijk te kunnen helpen is er 

een groot assortiment cadeaus voor Sin-

terklaas waar uit geshopt kan worden. 

Speciaal hiervoor is er een extra  koop-

avond op woensdag 19 november, van 

19.00 uur tot 22.00 uur. Natuurlijk staat 

er dan een lekker glas Glühwein klaar 

voor u. Voor de gelegenheid is de win-

kel ook open op dinsdag 2 december. De 

kinderen die meekomen mogen in de 

winkel aan het Noordereinde in ’s-Gra-

veland vanaf 22 november hun schoen 

zetten. 

Uiteraard is er niet alleen oog voor Sin-

terklaas, maar ook voor de komende 

wintermaanden. Om die behaaglijk 

door te komen hangt er een ruime sor-

tering winterkleding in de rekken. 

You & Mini; Noordereinde 63; 1243 JJ 

’s-Graveland. 
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DOOR: RUUD VERKAIK
Historie

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. 

‘Wie de laatste weken een rondje in 

onze omgeving gefietst heeft is het 

waarschijnlijk opgevallen dat er bij 

veel boomgaarden of wat er van over 

is erg veel appels en peren onder de 

bomen liggen. Vroeger was dat wel 

anders’ schrijft Berger Ruud Verkaik. 

Die deze week u mee laat genieten 

van de geschiedenis van veel fruit-

boomgaarden in onze omgeving. 

De landbouwcrisis omstreeks 1880 

(onder andere veroorzaakt door de im-

port van graan uit Amerika) bracht veel 

boeren in financiële problemen. Om de 

tekorten op te vangen ging men ertoe 

over boomgaarden aan te planten, ook 

omdat de afzetmogelijkheden voor fruit 

sterk gestegen waren. Aan deze ontwik-

kelingen dankt het rivierengebied en 

dan met name de Betuwe de reputatie 

als Fruitschuur van Nederland. In de 

Vechtstreek gebeurde hetzelfde en zo 

ontstonden er bij veel boerderijen hoog 

stamfruitboomgaarden. In een artikel 

over de buitenplaats ‘Stilhorn’ van Els 

N.G. van Damme kunnen we lezen, dat 

in 1795 door Johan van Soestdijk jr. de 

boomgaard ‘Westenburgh’ gelegen in 

de zuid – oosthoek van de Hornpolder 

langs de Reevaart, verkocht werd aan 

Frederik Sweekhorst.

In Nederhorst zelf was er bij alle boer-

derijen wel een boomgaard, luchtfoto’s 

uit 1950 geven daar een mooi beeld 

van. Zo was er achter de Voorstraat een 

grote boomgaard van Groenendaal, 

waar toen al een grote paal stond voor 

de ooievaars, ook werden er regelmatig 

veekeuringen gehouden. Voor de boe-

ren bracht het wel veel werk met zich 

mee. De pluk van het fruit viel gelijk-

tijdig met het schonen van de sloten. In 

veel gevallen werd het gave fruit in vei-

lingkisten bij Welle op het kleine Eiland 

gebracht. 

Appelmoes

De valappels- en peren (het fruit dat op 

de grond gevallen is) waren voor eigen 

consumptie, er werden onder andere 

appelmoes en gedroogde appeltjes van 

gemaakt. Wat niet meer eetbaar was 

ging naar de varkens. Welle had een 

tuinderij en fruit - en bessenbomen op 

het terrein waar nu het Châlet Parc De 

Vechtoever is, hij zorgde voor het trans-

port naar de veiling in Hilversum. Eind 

jaren zestig van de vorige eeuw vond er 

een grote sanering van de fruitsector 

plaats en konden boeren die een boom-

gaard hadden in aanmerking komen 

voor een rooipremie. Dit leidde ertoe 

dat er in het hele land en ook in onze 

streek vele van dit soort boomgaarden 

verdwenen. Met het rooien van deze 

boomgaarden zijn veel oude fruitrassen 

zoals de Notarisappel, het Juttepeertje, 

de Kruideniers – en de Klapspeer en 

het Brederode Stoofpeertje verdwenen. 

De eigenaar van boerderij ‘Vechthoeve’ 

aan de Eilandseweg had meer oog voor 

de omgeving en deed er niet aan mee.  

Hoogstamfruitbomen terug

In september 1990 ging de campagne 

fruitbomen van start. De actie die door 

de P.E.N werd ondersteund was een 

initiatief van de Stichting Vrijwillig Na-

tuur en Landschapsbeheer in Noord – 

Holland (V.N.L.B.) met als doel de ori-

ginele hoogstamfruitbomen weer terug 

te brengen in het landschap. De heer 

L.J.J van de Poel, directiesecretaris van 

het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van 

Noord – Holland en de heer G.C. Na-

gel plantten een hoogstamfruitboom 

in de boomgaard van Nagel aan de Ei-

landseweg. Het was een gesubsidieerd 

leerproject voor mensen met een be-

perking. Onder leiding van Jelle Harder 

werd de boomgaard gesnoeid. Omdat 

de subsidie werd afgebouwd, heeft het 

project maar twee jaar geduurd.  

In onze omgeving zijn nu nog een paar 

boomgaarden van enkele hectaren 

groot, langs de kanaaldijk tussen Loe-

nen en Nigtevecht en bij Breukelen. 

Wie langs de Vecht over de Loenense-

weg fietst van Vreeland naar Loenen 

kan het treffen dat er ter hoogte van 

‘Herderslust’ een verkooptafeltje staat 

met appels en peren van oude rassen.

De hoogstam fruitboomgaard staat niet 

alleen schitterend in het landschap, het 

is ook van belang voor de natuur. In 

dergelijke boomgaarden komen nog al-

lerlei bijzondere dieren en planten voor 

zoals de pinksterbloem en de steenuil 

aldus de V.N.L.B.

De overheid heeft met slogans als 

‘Snoep verstandig eet een appel’ en ‘Eet 

minimaal twee stuks fruit per dag’ ge-

probeerd zijn burgers aan te zetten tot 

het eten van meer binnenlands fruit. 

Nu is er goedkeuring gegeven voor het 

Europees fruitprogramma, waarbij zo’n 

200.000 kinderen op 1200 scholen gra-

tis porties fruit krijgen. 

Bij nieuw gebouwde landhuizen zie je 

tegenwoordig wel weer een boomgaard 

van een stuk of twintig bomen. Dikwijls 

worden er oude laagstam fruitbomen 

geplant, deze bomen worden bij de 

fruitteler vanwege de geringe opbrengst 

gerooid en te koop aangeboden. Op 

deze manier heb je bij een nieuw huis of 

boerderij mooie oude en professioneel 

gesnoeide bomen.  

De fruitboomgaard

Vorige week woensdag was het 

smikkelen en smullen op 2500 basis-

scholen in Nederland en dus ook op 

de Curtevenneschool in Kortenhoef. 

Het Nationaal Schoolontbijt werd ge-

vierd om kinderen te stimuleren om 

gezond te ontbijten. Met een lege 

maag je dag beginnen, is niet zoals 

het hoort. 

De leerlingen en juffen van de Cur-

tevenne waren grotendeels in pyjama 

of andere ochtendkleding naar school 

getogen, het was een bont gezelschap. 

Jeroen van der Linden van Bakkerij 

Sturkenboom en Johan Landwaart van 

Albert Heijn Kortenhoef waren niet 

in ochtendkostuum, maar wel in be-

drijfskleding. Met 24 volkoren broden, 

220 krentenbollen en 220 bruine bol-

len, melk, boter, kaas, jam, appelstroop 

en kisten vol appels waren zij de grote 

sponsors van deze gezamenlijke maal-

tijd waar de kinderen volop van ge-

noten. Ontbijten geeft energie, levert 

vitamines en mineralen, zorgt ervoor 

dat je goed kunt poepen, houd je af van 

ongezonde tussendoortjes en is vooral 

gezellig. Ach, natuurlijk is halvajam 

gezonder dan hagelslag, maar het gaat 

er vooral om dat je ontbijt. Dat vonden 

de kinderen bij juf Sandra in groep 8 

ook, dus daar gingen de chocovlokken 

gewoon over tafel. 

Schoolontbijt op Curtevenneschool
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Kerken 
Nescio-lezing annex koffieconcert  

Ruimte binnen de perken
Op zondag 16 november zal dr. 

Ina ter Avest om 11. 00 uur voor de 

Oecumenische Streekgemeente 

i.s.m. VUconnected in het Oude 

Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 

een Nescio-lezing verzorgen over 

het onderwerp ‘Ruimte binnen de 

perken’. De entree bedraagt € 8,- 

(kinderen gratis). 

‘Ruimte binnen de perken’, over het 

belang van regels in (religieuze) op-

voeding, in relatie tot burgerschaps-

vorming. Kinderen van nu zijn de 

burgers van straks - zij maken letter-

lijk en figuurlijk ruimte voor elkaar 

in de samen-leving. Van levensbe-

lang zijn daarbij waarden als respect 

en tolerantie (en de bijbehorende 

normen en regels) met betrekking tot 

het anders-zijn van de ander. 

Met betrekking tot goed samen-leven 

zijn in verschillende godsdienstige en 

seculiere tradities verhalen overgele-

verd - verhalen waarin richtlijnen 

vervat zijn voor een samen-leving 

waarin ieder mens tot z’n recht kan 

komen. Voortbordurend op een on-

derscheid van Michael Grimmitt 

met betrekking tot verschillende ma-

nieren van omgaan met religieuze 

traditie(s), en aan de hand van con-

crete voorbeelden, wordt zichtbaar 

op welke manier op het oog inper-

kende normen en regels in de op-

voeding ruimte scheppen voor eigen 

wijzen van goed samen-leven met ‘de 

a(A)nder’ in een samen-leving die ge-

kenmerkt is door pluraliteit. Dr. K.H. 

(Ina) ter Avest is docent Godsdienst-

pedagogiek VU en lector ‘Onderwijs 

en Levensbeschouwing’ op de Ho-

geschool Inholland participerend in 

het werkgezelschap van de Utrechtse 

Adviesgroep voor Identiteit, Levens-

beschouwing en Onderwijs.

Koffieconcert

Het concert rond de lezing zal wor-

den verzorgd door Francien Post, 

fluit en Sander Westphal, cello.

Voor de lezing spelen zij werken van 

Danzi, Bach en Villa-Lobos (1887-

1959). Na de lezing: Bach, Rudolf Es-

cher en Bunge. 

Francien Post studeerde fluit aan het 

Utrechts Conservatorium bij Abbie de 

Quant. Al sinds haar opleiding speelt Fran-

cien Post in diverse kamermuziekensem-

bles, waarmee ze regelmatig optreedt in 

binnen- en buitenland. Ook vormt ze een 

vast duo met pianiste Corien van den Berg, 

harpiste Judith Jamin en uiteraard met cel-

list Sander Westphal. Als docente heeft ze 

sinds 1996 in haar woonplaats Amersfoort 

een privélespraktijk, waarin ze lesgeeft aan 

zowel kinderen als volwassen, beginners en 

gevorderden. 

Sander Westphal studeerde aan het Swee-

lick Conservatorium in Amsterdam bij 

Anner Bijlsma en Harro Ruysenaers. Hij 

was aanvoerder bij het Orkest van de Ita-

liaanse Opera en bij het Bernstein Orkest, 

waarmee hij tevens soleerde. Daarnaast 

was hij actief in de kamermuziek

Zondag 16 november is de kerk op 

de berg van Nederhorst den Berg 

even deel van tropisch Indonesië. ds. 

Marla Winckler uit Amsterdam Zuid 

Oost, predikant van de Persatuan 

Kristen Indonesia (PERKI), gaat dan 

voor in een dienst waarin ook het 

Indonesische Gospel Voice Choir 

Jakarta  zal optreden.

Gospel Voice Choir Jakarta  is een 

interkerkelijk Gospelkoor dat be-

staat uit 24 personen en dat zingt in 

het Nederlands, Engels en Bahasa 

Indonesia. In november doen zij een 

tour door Nederland en op deze zon-

dag komen ze naar Nederhorst den 

berg, naar hoogstwaarschijnlijk de 

kleinste zaal tijdens deze tournee!

Thema van de dienst is: Ps. 150:6 ‘Alles 

wat adem heeft, looft de Heer hallelu-

ja/Biarlah segalah yang bernafas me-

muji Tuhan Haleluja’.

In de Willibrordkerk treden ze op 

met geluidsband, enkele optredens 

van deze tournee worden ze muzikaal 

bijgestaan door Benyamin Ministries. 

Het belooft een grote, feestelijke dienst 

te worden! En een reden om familie, 

vrienden en bekenden uit het nodig 

om deze dienst mee te maken.

Zondag 16 november om 10.00 uur, 

Kerkstraat 32 in Nederhorst den Berg.

Interculturele Gospeldienst 

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; locatie 

Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-

6561131.

Verenigingen kunnen hun ac-

tiviteiten vast laten zetten in de 

activiteitenagenda. Zendt uw ac-

tiviteit met datum en plaats naar 

redactie@dunnebier.nl

In de vacaturebank van Versa 

Vrijwilligerscentrale zijn veel leu-

ke vacatures te vinden. Info www.

versavrijwilligerscentrale.nl

Elke 55+er kan iedere woensdag, 

vrijdag en zondag in woonzorg-

centrum de Kuijer eten. Open van 

17.00-18.00 uur voor € 7,50 p.p. 

Opgeven via tel. nr. 0294-253651.

Kort nieuws
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Zelf meezingen met 
Johannes Passion
De COV Hilversum zoekt zangers en 

zangeressen die mee willen werken aan 

de uitvoering van de Johannes Passion 

van Bach op zaterdag 14 maart 2015. 

Het koor repeteert iedere woensdag-

avond van 19.45 uur tot 22.00 uur in 

het Muziekcentrum van de Omroep; 

Heuvelllaan 33 in Hilversum. U bent 

van harte welkom om vrijblijvend onze 

repetitie te bezoeken. Meer informatie 

kunt u vinden op: www.covhilversum.

nl of bellen met F. Zuyderduin (035-

6219093) of T. Beijdorff (035 656 0248). 

Muziek 
Kunst aan de Dijk presenteert

Trio Bell’Arte in het Oude Kerkje
De drie jonge musici van Trio 

Bell’Arte zijn allen meervoudig 

prijswinnaar van internationale 

concoursen. Naast hun solocarriè-

res hebben zij een grote liefde voor 

de kamermuziek. In hun recitals kan 

men genieten van hun fabuleuze 

techniek en muzikaliteit, hun ex-

pressieve speelwijze en aansteke-

lijk enthousiasme. 

Na zeer succesvolle recente optredens 

in Duitsland, Frankrijk en Nederland 

(o.a. in het Concertgebouw in Am-

sterdam) zijn ze op 27 november al 

in het Oude Kerkje in Kortenhoef te 

horen. 

Noé Inui (1985) is een Grieks/Japanse 

topviolist. Hij treedt regelmatig op als 

solist met grote orkesten in Duitsland, 

Spanje, Portugal en Japan. Noé Inui 

vormt een vast duo met pianist Vas-

silis Varvaresos. 

De Duitse cellist Benedict Kloeck-

ner (1989) maakt deel uit van Anne-

Sophie Mutter’s Virtuosi, waarmee hij 

in november 2014 een grote tournee 

door de VS maakt. In februari 2015 

zal Benedict zijn solo debuut maken 

in het Concertgebouw met o.m. het 

celloconcert van Schumann. Hij heeft 

een drietal cd’s op zijn naam staan.

De Griekse meesterpianist Vassilis 

Varvaresos (1983) was in 1998 als 

14-jarige de jongste winnaar ooit van 

de Young Concert Artists Auditions 

in New York. Deze belangrijke prijs 

voor jong toptalent opende voor hem 

de deuren naar grote internationale 

concertpodia. In maart 2012 gaf hij 

een solorecital in Carnegie Hall in 

New York, waarna hij werd uitgeno-

digd om een recital te geven op het 

Witte Huis voor President Barack 

Obama. Deze “Most Promising Young 

Greek Artist” treedt als solist regelma-

tig op met grote orkesten in Athene 

en Thessaloníki. Met violist Noé Inui 

vormt hij een vast duo, dat regelmatig 

in Nederland, Griekenland, Japan en 

België te horen is.

Programma

In Kortenhoef speelt Trio Bell’Arte 

van Robert Volkmann : Trio nr. 2. in 

b; Serge Rachmaninoff  : Trio Elégia-

que, nr. 1 en Antonin Dvorák  : Trio 

nr. 3 

Het concert vindt plaats op 27 novem-

ber 2014, aanvang 20.15 uur in het 

Oude Kerkje op de Kortenhoefsedijk 

168 in Kortenhoef. Kaarten zijn ver-

krijgbaar via www.kunstaandedijk.nl 

of via de vaste voorverkoopadressen: 

Wijnkoperij en Slijterij De Meenthof 

in Kortenhoef, Libris Boekhandel 

Voorhoeve in Hilversum en de Open-

bare Bibliotheek in Loosdrecht. En-

tree € 20,- en € 15,- voor donateurs 

van Kunst aan de Dijk. De kerk is ongepla-

ceerd en open om 19.30 uur. Een glas wijn 

of ander drankje is inbegrepen.

In tegenstelling tot wat de naam 

wellicht doet vermoeden be-

staat The Atlantic Pianotrio uit 

drie Nederlanders: pianist Bas 

Verheijden, violiste Janneke van 

Prooijen en cellist Ansfried Plat. 

Alle drie speelden ze eerder in het Jag-

thuis, Bas onder andere met zijn pia-

noduo-partner Niek van Oosterum, 

Janneke met haar Prisma Strijktrio en 

Ansfried met, inderdaad, the Atlantic 

Pianotrio. Maar nu dus alle drie sa-

men met een buitengewoon origineel 

programma. Het Tripelkonzert van 

Beethoven voor pianotrio en orkest 

werd zo’n 60 jaar nadat Beethoven 

het gecomponeerd had bewerkt voor 

alleen pianotrio door Carl Reinecke. 

En dat weten ze bij het Atlantic Trio. 

In het Jagthuis laten ze het eerste deel 

horen: een heel feestelijke opening 

van het concert. Daarna spelen ze van 

Cécile Chaminade (die velen van u 

misschien kennen van het beroemde 

Concertino voor fluit) haar 2e piano-

trio. Na de pauze het pianotrio van 

haar land- en leeftijdgenoot Ernest 

Chausson. Met deze stukken heeft 

The Atlantic Trio een mooie keuze 

gemaakt uit de vele werken die in de 

19e eeuw voor pianotrio geschreven 

werden. The Atlantic Pianotrio werd 

in 2003 opgericht en stelt zich ten doel 

vergeten juwelen opnieuw voor het 

voetlicht te brengen. Inmiddels maak-

te het Trio mooie cd’s met pianotrio’s 

van o.a. Taneyev, Juon en Gernsheim. 

In het Jagthuis kunt u horen dat zij 

inderdaad in staat zijn uit het onbe-

kendere repertoire juist de juweeltjes 

te kiezen.

The Atlantic Pianotrio: zondag 23 no-

vember 2014, aanvang 15.30 uur, en-

tree 17,50 euro (tot 30 jaar 10 euro). 

Reserveren via de website www.jagt-

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

nl of telefonisch 0294-252609. De lo-

catie van het concert is Het Jagthuis, 

Middenweg 88, Nederhorst den Berg 

(Horstermeer).

Atlantic Pianotrio in het Jagthuis

Met 19e eeuws programma
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Vanaf
€ 260,15

Zoals jullie sinds vorige week weten ben ik goed 

in het bakken van frietjes. Nu moet ik erbij ver-

tellen dat ik niet alleen goed ben in het bakken 

van frietjes, ik ben ook koning keizer admiraal 

in het eten van frietjes. Liefst driemaal daags 

en dan toch echt 7 dagen in de week. Ik moest 

onlangs de keiharde realiteit onder ogen zien. 

Ik ben aangekomen. Mijn hele lichaam is aan 

het veranderen, ik krijg een ‘volwassen hoofd’, 

door mijn vrienden en kennissen omschreven 

als ‘plofkop’. Een frietenbuik is ontstaan en 

ik heb ineens meerdere lagen kin. Dit viel mij 

een aantal weken geleden al op en toen heb ik 

een rigoureus besluit genomen. Ik ben gestopt 

met het ontbijten met friet, het lunchen met 

Snickers en het dineren met patat. Dat, én ik 

ben gaan zwemmen. Ik zwem nu gemiddeld 

2 à 3 keer in de week. Met resultaat. De kilo’s 

zijn er nog, maar nu kan ik het gooien op ‘Ik 

houd vocht vast’. Vocht, chloor en frituurvet. 

Enfin, ik ben dus begonnen met zwemmen. En 

ik moet iets opbiechten. Iets pijnlijks opbiech-

ten. Ik weet ook niet zo goed hoe ik dit moet 

vertellen, want ik schaam me er nog al voor. 

Maar de eerste vier weken werd ik zowel links 

als rechts voorbij gezwommen door een roedel 

loopse bejaarden. Met een badmuts. Dus daar 

sta je dan. 20 jaar oud, 2.01 meter, beginnend 

buikje in een zwembad, om vervolgens voor-

bij gezwommen te worden door een vrouw, 1 

meter 58, zo’n 114 jaar oud, met hangtieten. 

Ik zeg 114 jaar oud, omdat ik de rimpels ben 

gaan tellen. Of mag dat alleen met bomen? Het 

is confronterend om te zien dat ik verander. 

Ik word wel steeds aantrekkelijker, dus dat is 

een goed teken. Ik zal nog even volhouden met 

zwemmen en jullie zo nu en dan op de hoogte 

houden. 

Ik blijf even bij het eten. Want er gebeurde iets 

bijzonders afgelopen vrijdag. Even belangrijk 

voor dit verhaal, ik was niet thuis, maar kreeg 

dit van mijn ouders te horen. Komt ie: Klokslag 

6 uur werd er afgelopen vrijdagavond aange-

beld. Mijn vader deed open. Aan de deur stond 

een klein tienjarig jongetje. “Wilt u stroopwa-

fels kopen voor het goede doel?”. Mijn vader 

vroeg wat ze kostten. “Zes euro vijftig” was het 

antwoord. Kom anders even binnen. En daar 

stond hij. Onze kleine oplichter. Mijn moeder 

bleef maar vragen stellen. Oh, en waar kom je 

vandaan. En voor welk goed doel verkoop je 

stroopwafels dan. Het was een vaag verhaal, 

maar het jochie was aandoenlijk. Het jonge-

tje kreeg zijn geld en vertrok. Toen hij buiten 

was blies er met hoge snelheid een Mercedes 

de straat uit. “Oh, daar gaat de omzet van de 

stroopwafels heen”. Mijn moeder googlede het 

Goede Doel en heeft vervolgens de politie ge-

beld. Mocht er dus een klein, negroïde jongetje 

van een jaar of tien voor de deur staat met een 

lulverhaal over goede doelen. Laat hem binnen, 

maar bel ondertussen de politie. Ik neem een 

stroopwafel. Tot volgende week!

Reageren? 
Mail: Tompoes1994@gmail.com

Twitter: @TomCornelissen
Instagram: @TomCornelissen1994

Tijd voor Tom
Inmiddels 20-jarige Kortenhoefse stand-up come-
dian heeft naast deze, en vele andere bezigheden, ook 
nog tijd om te schrijven. En dat doet ‘ie dan ook maar, 
vandaag nummer 93.

Zwembad

• Oude 5, 7 en 10 duimers op pallet of losgestort 

• Diverse betonklinkers • Safari split 

• Wit-, geel en beton grind • Vulzand 

• Metselzand • Tuingrond • Gebroken puin

Middenweg 106 - 1394 AM Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 - 25 14 51- Telefax 0294 - 25 22 57

Lezers schrijven

Zijn de heren Pauw en Wit-

teman erg tevreden over hun 

actie over zwarte Piet.

Jarenlang moest mijnheer 

Quincy op het toneel ver-

schijnen in hun programma  

om te klagen over zwarte Piet 

want dat deed hem denken 

aan zijn Slavisch verleden

Er kwam zelfs een mevrouw 

vertellen dat een kind van 

6 jaar aan zijn moeder had 

gevraagd  of dat zwarte Piet 

was? Wijzend op de donkere 

dame??

Ieder weldenkend mens be-

grijpt direct dat dat alleen 

verzonnen is voor de aan-

dacht.

Want denkt deze dame nu 

echt dat een kind van 6 jaar 

zwarte Piet niet zal herken-

nen aan zijn mooie pak, ba-

ret met veren, een zak vol pe-

pernoten. Daar ziet hij deze 

Dame echt niet voor aan.

Bovendien is hij genoeg don-

kere mensen gewend in Ne-

derland. Dit soort aandacht 

is heel verkeerd.

Ook die mevrouw van de 

Verenigde Naties moet eerst 

maar schoon gaan vegen in 

haar eigen land, voor ze onze 

cultuur wil omver werpen.

Ik heb begrepen  dat deze 

mijnheer Quincy ooit asiel 

aanvroeg en liefdevol is op-

genomen in Nederland, 

waarom koos hij dan voor 

ons land als zwarte Piet hem 

zo dwars zat.

Neen, de heren Pauw en Wit-

teman kunnen tevreden zijn 

over hun actie nu moeten  er 

politie mensen verkleed als 

zwarte Piet meelopen bij de 

intocht in Gouda. uit veilig-

heidsoverwegingen.

Knap gedaan hoor en jullie 

zullen wel stiekem lachen in 

je vuistje en vooral trots zijn 

dit voor elkaar te hebben ge-

kregen.

Witteman is weg nu kan 

Pauw straks weer het meisje 

optrommelen met haar kar-

tonnetje die zo tegen het ko-

ningshuis  was, jongen jon-

gen wat een flinke kerels en 

wat een vondsten voor hun 

programma. Sonja Barends 

mag je dan complimenteren 

maar van haar kan je nog 

heel veel leren

Henk van Rooijen

Zwarte Piet discussie
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Sport DOOR: WIM BORNHIJM

De 9-jarige Josh Renkema uit 

Nederhorst den Berg is vorige week 

donderdag op het jaarlijks Gala van 

de gehandicaptensport in de Arena 

in Amsterdam gekozen als Talent 

van het Jaar. 

Naast het winnen van de titel ‘Sport-

talent van het Jaar’ wint hij ook nog 

de volgende mooie prijzen:  een coa-

ching door Guus Hiddink of Bibian 

Mentel; een sportpakket en deelname 

aan het talentenprogramma van ABN 

AMRO. Ook zwemvereniging de Ot-

ters, waar Josh actief is, is in de prijzen 

gevallen. Zij ontvangen namelijk een 

stimuleringssubsidie van € 7.500 voor 

de doorontwikkeling van de gehandi-

captensport binnen de vereniging.

De leerling van groep 6 van de Jo-

zefschool werd geboren met Spina 

bifida (open rug) en moet zich daar-

om voortbewegen in een rolstoel. Na 

een paar zware operaties heeft hij de 

moed niet opgegeven. Sinds 2010 

zwemt Josh bij de Stichting Gehandi-

capten Sportclub Gooi- en Eemland. 

Twee keer per week, op maandag en 

donderdag, wordt hij nu bij zwemver-

eniging de Otters voorbereid op de 

wedstrijden. En alsof het niet genoeg 

is, is Josh uitgenodigd door een talent-

coach van de KNZB die hem graag 

in het Paralympische juniorenteam 

wil. Dat wordt dan vier keer per week 

zwemmen. Is dat niet teveel? “Nee”, 

zegt Josh “ik wil graag beter worden. 

Ik heb mijn pr op borst- en rugcrawl 

al verbeterd en ik wil nog heel veel 

trainen”.

Josh Renkema 

‘Talent van het Jaar’

Zelfs zonder schaakcoryfee Hans 

Böhm kan een schaakwedstrijd 

leuk zijn. De Hilversumse groot-

meester haakte op het laatste mo-

ment af, maar het zal de bijna 80 

kinderen die woensdag jl. meedon-

gen naar de hoofdprijs op het 10e 

Wijdemeren Schaaktoernooi geen 

nachtmerries hebben bezorgd.

In de overvolle aula van basisschool 

De Regenboog had de firma Ismilo 

met twee zwart-witte ballonnenbogen 

enig cachet gegeven aan dit kortston-

dige jubileum waarvoor organisa-

tor Patrick Kreuning geprezen moet 

worden. Tegen alle winden in staat 

hij toch maar elk jaar zijn mannetje 

en weet hij de kinderen te enthousi-

asmeren voor deze edele denksport. 

Patrick heeft altijd een typische Kreu-

ning- uitspraak als mensen zeggen dat 

ze niet vooruit kunnen denken zoals 

nodig bij schaken: “Dat is ergens on-

zin. Als je een straat oversteekt, kijk 

je eerst links, dan rechts, dan weer 

links, en als je dan een auto aan ziet 

komen ga je wachten of berekenen of 

je nog voor de auto langs kunt. Dan 

heb je ongemerkt al 4 stappen vooruit 

gedacht”.

Vooraf leek de sfeer meer op die van 

een boksgala met opgewonden kinde-

ren en babbelende ouders, maar toen 

de meisjes en jongens eenmaal aan het 

bord zaten keerde de rust weer. 

Er waren 18 teams van vier kinderen 

van zes Wijdemeerse basisscholen: de 

Jozefschool en Warin uit Nederhorst, 

de Antonius, Curtevenne en Regen-

boog uit Kortenhoef en de Sterren-

wachter uit Loosdrecht. Uit die laatste 

plaats liet helaas o.b.s. De Linde plot-

seling verstek gaan. 

In drie lokalen werd in verschillende 

poules diep nagedacht over de vol-

gende zet. Naast Patrick Kreuning 

hielden Johan Verburg en Gabri van 

de Schootbrugge goed in de gaten of 

alles volgens de schaakregels verliep. 

En dat betekent dat eenmaal een stuk 

aangeraakt dat het ook een zet is. Dat 

vond niet iedereen leuk. In een adem-

benemende spanning was de allerlaat-

ste zet voor Stijn Lüschen van groep 7 

van de Regenboog, hij sloeg met zijn 

loper de pion van zijn opponent. 

Uiteindelijk gingen er vier teams door 

naar de finale op 19 november a.s. Dat 

zijn de Regenboog, St.-Antonius, Cur-

18 schaakteams strijden om Wijdemeren Cup

tevenne en de Warinschool. De Bergers ma-

ken een goede kans om de cup met die grote 

oren in de wacht te slepen, want ze wonnen 

alle 20 partijen. 

(Natuurlijk worden alle sponsors bedankt 

voor hun bijdragen in geld en in natura).

Bridge-instuif Bergplaats.
Uitslag van 05-11-2014.
1 mevr Blom-hr Snel 60.0%, 2 dames Bo-

nink-Portengen 57.0%, 3 hr en mevr Pos 

55.4%, 4 dames Piqeur-de Vries 55.0%, 5 

dames Soek-Snel 54.5%, 6 hrn Bijlsma-

Hagen 53.7%, 7 hr en mevr Verhagen 

48.7%, 8 dames Lauxterman-Besamusca 

48.3%, 9 hr en mevr Verbeek 47.0%, 10 

dames Rens-Schemmekes 41.2%, 11 da-

mes Koekenbier-Arnoldus 40.0% en 12 

dames Kuperus-Wesseling 39.5%

Elke woensdagmiddag vanaf 13.30 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats Kerk-

straat 7 te Nederhorst den Berg

Lezers schrijven

Natuur of hardlopen? Vaak gaat dat 

samen en is een enorme uitdaging; 

dwars door weilanden, sloten, riet-

paden enz.

Maar zodra het gecultiveerd wordt 

gaat dat niet samen met de natuur, 

denk aan de lichtvervuiling, storen 

van vogels, vleermuizen en wand-

laars die ‘s avonds  genieten van de 

sterrenhemel. Het bevreemdt mij 

dan ook dat Natuurmonumenten 

een bijdrage levert aan dit project. 

We hebben een mooie sportaccom-

modatie in ons dorp, waar met een 

beetje fantasie een rondje voetbal-

veld (en) kan worden gelopen met 

prima verlichting.

Peter van der Zwaag

(buurtbewoner)

Reactie op hardloopparcours BRC

Tyrannosaurus Rex 
komt naar Holland
Op zondag 16 november houdt dr. 

Anne Schulp om 14.00 uur in Geolo-

gisch Museum Hofland een lezing over 

de Tyrannosaurus Rex die naar museum 

Naturalis in Leiden komt.

Dr. Anne Schulp heeft aardwetenschap-

pen gestudeerd aan de VU in Amster-

dam en is als paleontoloog verbonden 

aan het Naturalis Biodiversity Center in 

Leiden (een echte dinosaurusexpert).

Geologisch Museum Hofland, Hilver-

sumseweg 51, Laren (t.o. La Place). Zie: 

www.geologischmuseumhofland.nl
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Sport DOOR: DICK BLOM

Tegen de nummer 4 op de rang-

lijst Waterwijk was het in het eerste 

kwartier nog een gelijkopgaande 

strijd. Lidiano Goedhart kreeg 

zelfs de beste kans om de score te 

openen in de 10e minuut, doch de 

Almeerse goalie redde fraai. 

Daarna kwam Waterwijk in 20 mi-

nuten tijd op een 3- 0  voorsprong. 

De Almeerders maakten dankbaar 

gebruik van de ruimte die de Anke-

veners tussen de linies lieten liggen. 

In de 43e minuut was het Prince Dec-

ker die na goed aangeven van Bernio 

Dap de 3-1 maakte en een minuut 

later kreeg ASV een penalty tegen en 

keek men met de rust tegen een 4- 1 

achterstand aan. Na de rust leunde 

Waterwijk achterover en counterde 

naar hartenlust naar een 9-1 zege toe 

en overklaste dus met name tactisch 

het te slap acterende ASV’65

Tweede boekt 7e zege op rij

In en uit tegen Weesp behaalde het 

keurkorps van Theo Blokker een rui-

me 0-4 zege. Captain en man of the 

match Robert van de Heuvel bracht 

zijn team persoonlijk op een 0-2 

voorsprong. Kevin Jungerman be-

paalde de ruststand op 0-3. Het was 

Andrew Chaw die vlak voor tijd de 

0-4 scoorde. De veteranen verloren 

met 5-2 van koploper DRC. En de 

vrouwen waren op dreef tegen Vrien-

denschaar met een 3-6 overwinning.  

Jeugd C1G verliest 

Wijdemeerse derby

Tegen ’s-Graveland C-4 werd met 

0-3 verloren. In het begin was ASV 

zoekende naar het juiste evenwicht 

en daar profiteerde ‘s-Graveland 

goed van door een 0-2 voorsprong 

te nemen. Daarna ging het gelijk op 

en voerde ASV de druk op. Het hele 

team heeft gevochten als leeuwen, 

maar zij  wisten niet te scoren. Vlak 

voor tijd deed de tegenstander dit uit 

een counter wel en bepaalde de eind-

stand op 0-3.

D-1 wint van Huizen D-6

Het was Tydo de Jong die al heel snel 

ASV op een voorsprong zette, waar-

van niet lang genoten kon worden 

want even later was het alweer 1-1. 

Stan Wooldrik liet met een afstands-

schot de 2-1 aantekenen. Seth Rom-

viel kopte vernietigend de 3-1 tegen 

de touwen. Vlak voor rust maakte 

Huizen de 2-3. Danny Schouten gaf 

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal met 9-1 weggespeeld
zijn keeperstrui aan Abel Romviel en rond-

de keurig een steekbal van Joep van Rijn af 

en dat was de 4-2. De kleinste man van het 

veld Pax Verheijden kopte de vijfde binnen. 

Huizen kwam nog terug tot 5-3, maar via 

nogmaals Seth Romviel, Pax Verheijden en 

Danny Schouten werd het 8-3. Man of the 

match was Finn Wooldrik.

 

F-1 speelt gelijk tegen Altius 

Een terechte puntendeling en een gelijkop-

gaande strijd waarbij goalie Eline Stutter-

heim in de beginfase een paar knappe red-

dingen verrichtte. Vlak voor rust was het 

Rick van Rijn die uit een vrije trap snoei-

hard de 1-0 binnen pegelde. Altius kwam 

in de tweede helft gevaarlijk opzetten. 

Aniek van Rijn en Steijn Clijdesdale voor-

kwamen knap een tegengoal. Vlak voor tijd 

was het toch de behendige spits van Altius 

die de gelijkmaker langs Eline tikte. 

Terug van mijn Santiago de Compostella avontuur. 

En nu? 

Wat ga je nu doen?

Mijn missie heb ik heel duidelijk en is mijn 

leidraad in alles wat ik doe en onderneem. 

“Mensen inspireren om optimaal hun ca-

paciteiten, talenten en mogelijkheden in te 

zetten en te benutten. Om vanuit plezier en 

voldoening te leven en te werken”.

Hoe ik dat doe? Als Reiscoach waarbij ik 

mensen letterlijk en figuurlijk mee op reis 

neem. Figuurlijk op hun reis naar voldoe-

ning, werk, verandering, zelfvertrouwen. 

En letterlijk door met je op reis te gaan. Bij-

voorbeeld met vijfdaagse Inspiratie wandel-

reizen in Zuid-Limburg. Dat kan in groeps-

verband of op individuele basis.

Inspiratielezing

Op 29 november 2014 organiseer ik een 

inspiratiebijeenkomst ‘Travelling, my uni-

versity of life’, waarin ik mijn reisavonturen, 

inzichten en ervaringen graag deel met de 

toehoorders. Begeleid door mooi, eigen ge-

maakt, beeldmateriaal. Locatie is een prach-

tig conferentiecentrum in Werkhoven. Wil 

je meer informatie of je aanmelden: stuur 

dan een email naar info@dereiscoach.nl  

Op zondag 23 november slaat Neder-

land massaal aan het bridgen voor 

UNICEF. Onder de naam ‘Harten 

troef voor UNICEF’ worden er in 

tientallen plaatsen bridgedrives geor-

ganiseerd. In Ankeveen zal dit plaats-

vinden bij Hotel Party Centrum De 

Drie Dorpen aan de Cannenburger-

weg 51.

De opbrengst van de bridgedrive gaat 

dit jaar naar de strijd tegen onder-

voeding in Mozambique, waar maar 

liefst 43% van de kinderen onder de 5 

jaar chronisch ondervoed is en velen 

zelfs hun eerste verjaardag niet halen. 

UNICEF helpt met therapeutische 

voeding voor kinderen die acuut on-

dervoed zijn en bijvoeding en vita-

minesupplementen tijdens de eerste, 

cruciale duizend levensdagen, maar 

ook met  voorlichting over gezonde 

voeding en hygiëne aan zwangere 

vrouwen en moeders met jonge kin-

deren. Met ‘Harten troef voor UNI-

CEF’ kunnen volwassenen in Neder-

land al bridgend een bijdrage leveren 

aan dit hulpproject in Mozambique.

Nog inschrijven

Voor de drive in Ankeveen  kunnen 

wij nog enkele paren inschrijven; voor 

aanmeldingen kunt u contact opne-

men met Marleen van Gammeren,  

tel. 06 15011114 of via mail (marleen-

vangammeren@gmail.com).

We beginnen de 23e november om 

10.15, de kosten bedragen 30 euro per 

persoon incl. koffie/thee met gebak, 

lunch, twee consumpties en een atten-

tie van UNICEF; rond 15.00 uur zal 

de prijsuitreiking plaatsvinden. UNI-

CEF-vrijwilligers zorgen voor gebak, 

De Drie Dorpen sponsort de zaalhuur 

en UNICEF stelt een gevarieerd prij-

zenpakket ter beschikking.

Op die manier hopen we op een mooi 

resultaat en natuurlijk een gezellige 

bridgedrive!

Bridgen voor UNICEF

Zondag 30 maart 2014 vertrok ik. 

Vanuit mijn woonplaats Kortenhoef 

met als bestemming Santiago 

de Compostella in noord-oost 

Spanje. Dit is, stap voor stap, zo’n 

3000 kilometer. 

Door: Dirk van Asselt

Ik heb her en der wat omwegen ge-

maakt en heb totaal zo’n 3.500 kilome-

ters gelopen. 29 augustus liep ik Santi-

ago binnen en even later stond ik voor 

de kathedraal!

Daarna ben ik doorgelopen naar Fi-

nisterre. Een symbolisch punt waar 

een 0.0 kilometer paaltje staat en wat 

in heel vroeger tijden van de Kelten al 

werd beschouwd als het punt van het 

einde der wereld. Dit was voor mij de 

eindbestemming en hier heb ik in alle 

rust afscheid kunnen nemen van dit 

fantastische avontuur. Een paar dagen 

later was ik weer in Nederland. Klaar 

om vanuit mijn vertrouwde thuisbasis 

weer aan nieuwe avonturen te begin-

nen. Om mijn missie weer een stap 

verder te brengen.

En nu?

Dat is wat veel mensen me vragen na 

terugkomst van m’n Camino avontuur. 

En nu? Wat ga je nu doen? Hoe nu ver-

der? Wat is er nu veranderd? Ik ben te-

ruggekomen vol inspiratie en vele idee-

en maar met een compleet lege agenda. 

Geen opdrachten in het vooruitzicht. 

Geen afspraken. Nul. 

Geen inkomen dus….

En toch word ik er niet onzeker van. 

Sterker nog, ik blijf er heel rustig onder. 

En dat is wel ten gevolge van één van 

m’n grootste ‘leerdingen’ van deze reis. 

Dat is ‘vertrouwen’. Er vertrouwen in 

hebben dat het leven loopt zoals het lo-

pen moet. En dat ik soms een handje ge-

holpen wordt als ik op het goede spoor 

zit en soms wat tegen gewerkt wordt als 

ik een verkeerde afslag genomen heb. 

Want dat zijn voor mij signalen of ik het 

juiste pad volg of niet. En dat vertrou-

wen dat ik tijdens mijn reis, bijna dage-

lijks, zo ervaren heb en ook nu nog zo 

voel, dat geeft rust. En dat is prettig.
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Onvervalste dorpsderby met vreugde en verdriet

Nederhorst slaat toe in blessuretijd
Een sliert Bergse jongeren fietste 

zondagmiddag zingend en jui-

chend de 10 km. terug naar het 

Vechtdorp. Zo blij waren ze met 1-4 

overwinning van VV Nederhorst op 

SV ‘s- Graveland. Terwijl de aan-

hang van de blauwwitten in diepe 

droefenis afdroop, omdat hun club 

in een kleine 10 minuten de over-

winning weg gaf aan het elftal van 

trainer Klaas Laansma. 

Het was een echte dorpsderby met 

veel emoties, rookbommetjes, gezang 

en veel publiek langs de lijn aan het 

Kininelaantje. Vanaf de allereerste 

minuut was de spanning voelbaar: SV 

’s-Graveland dat in het rechter rijtje 

bivakkeert, wilde voor eigen publiek 

vlammen en de gasten uit Nederhorst 

wilden de opgaande lijn van de laat-

ste weken vasthouden, op weg naar de 

subtop.

Geen mooi voetbal, in de strijd om de 

bal werden er spijkerharde duels uit-

gevochten en combinatievoetbal bleek 

nauwelijks mogelijk. Vaak werd de bal 

lukraak naar voren getrapt in de hoop 

dat een aanvaller het leer zou oppik-

ken. Beide ploegen leden veel balver-

lies. Daarbij leek het ook of het natte 

kunstgras te glad was voor de veldspe-

lers, want je zag de ene glijpartij na de 

ander. De verzorgers hadden handen-

vol werk, evenals scheidsrechter Clae-

ssens uit Zeist die constant handelend 

moest optreden. Bij elkaar deelde hij 

zeker zes gele kaarten uit. 

Natuurlijk waren er ook pareltjes waar 

te nemen. Zo redde ’s-Gravelandkee-

per Erwin Woppenkamp al in de 4e 

minuut stijlvol op een prachtige vrije 

trap van Luuk van Huisstede. Gaande-

weg de eerste helft leek Nederhorst het 

middenveld steeds meer in handen te 

krijgen, terwijl ’s-Graveland een paar 

keer gevaarlijk uitbrak over rechts. Re-

gelmatig op het randje van buitenspel. 

Toen een voorzet van Rob Kwantes na 

ruim een half uur over rechts wel een 

keer het 16-meter-gebied bereikte, 

miste Jimmy Reijnders jammerlijk. 

Overigens was laatstgenoemde in het 

team van Hans Verhoogt de drijvende 

kracht. Die ook in de tweede helft de 

score opende toen hij voor de zoveel-

ste keer diep ging en met een fraaie 

bekeken lob keeper Oscar Vrijhoef 

passeerde. Oscar is nog A-junior, maar 

speelde een sterke partij. De vreugde 

aan ’s-Gravelandzijde was van korte 

duur, want na een voorzet over rechts 

kon Jeroen Bouwer in de 80e minuut 

de gelijkmaker aantekenen. Een ge-

lijkspel gaf op dat moment de juiste 

verhouding weer, maar beide elftallen 

gingen vol voor de winst. Na het ver-

strijken van de reguliere speeltijd sloe-

gen de Bergers toe. Dom balverlies 

op het middenveld leidde een snelle 

aanval van Nederhorst in. De zeer be-

hendige Adilio Augustin benutte slim 

de ruimte en scoorde beheerst de 1-2. 

Nog onstuimiger probeerde alles wat 

‘s- Graveland was de weg naar voren 

te vinden. Hetgeen uiterst koelbloedig 

door Nederhorst werd afgestraft. Au-

gustin brak weer door over links (1-3) 

en een minuut later wreef de talent-

volle Luuk van Huisstede nog meer 

zout in de ‘-Gravelandse wonde door 

zelfs 1-4 te scoren. 

Dit jaar kunnen de kinderen weer 

sponsorschaatsen, een Elfsteden-

tocht, maar deze keer voor de ou-

deren in ons dorp. Het sponsor-

schaatsen is op woensdagmiddag 

10 december om 15.00 uur. We 

gaan de scholen informeren hoe 

deze Elfstedentocht eruit gaat zien. 

Klunen en stempelen horen hier na-

tuurlijk ook bij en na afloop is er voor 

iedere deelnemer een medaille. 

De opbrengst is voor het ouderenkerst-

diner. We hebben in samenspraak met 

de zorginstellingen, ouderen uitgeno-

digd, met een zorgindicatie, voor een 

kerstdiner. Het diner wordt gehouden 

op woensdag 17 december van 16.00 

uur tot 19.00 uur in de horeca van Ne-

derhorst on Ice. De ouderen worden 

gehaald en gebracht. Personeel en vrij-

willigers van de verschillende zorgin-

stanties zullen deze avond assisteren,  

evenals veel vrijwilligers van activitei-

tengroepen. Als klap op de vuurpijl zal 

het Shantykoor ‘Op de Ree’ e.e.a. muzi-

kaal omlijsten. 

Op 12 december vanaf 14.00 uur heb-

ben we dit jaar de 60+ bingo. Op deze 

middag mag iedereen boven de 60 zijn 

bingokaartjes komen afstrepen en na-

tuurlijk zijn er fantastische prijzen te 

winnen!

Als eerste ontvangen wij op 15 novem-

ber rond 17.00 uur Sint Nicolaas en zijn 

Pieten in de tent. Op 16 december gaan 

we het ijs maken, om op 21 november 

spectaculair te openen.

We starten op vrijdagavond om 19.00 

uur vanaf het dorpsplein met een lam-

pionnenoptocht. Het thema is Disney. 

Diverse grote Disney figuren gaan 

hieraan deelnemen. Je kunt je zelf ook 

verkleden als een bekend tekenfilm- of 

stripfiguur. Voor de leukste creaties  zijn 

er leuke prijzen te winnen!  Wilt u op de 

hoogte blijven van het actuele nieuws, 

Like ons op Facebook of volg ons op 

twitter. De agenda staat op onze web-

site: www.123ijs.nl

Nederhorst on Ice 

Ook voor ouderen

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand herfst-

toernooi biljarten Club 

4711 (maandag-poule)

3 nov.: J.Vrijburg (12 

pt.), R.Borggreve (8 

pt.), B.Worp (6 pt.), 

D.Giavarra (4 pt.), M.Zieleman (4 pt.), 

P.v.Valkenburg (2 pt.)

Stand aan kop: J.Vrijburg 5-46, 

R.Borggreve 5-38, D.Giavarra 5-28

Uitslag maandtoernooi koppelklaverjas-

sen 8 nov.: 1. Mw. F.v.Greuningen & Mw. 

E.Worp (5260 pt.), 2. Mw. R.Schaap & 

Dhr. F.Snel (5237 pt.), 3. Dhr. D.v.d.Broek 

& Mw. J.v.d.Gun (4983 pt.), 4. Dhr. 

J.v.Greuningen & Dhr. B.Worp (4928 

pt.), 5. Mw. D.Giavarra & Dhr. J.v.Wijnen 

(4739 pt.), 6. Mw. A.Hagen & Dhr. 

J.Hagen (4612 pt.), 7. Dhr. G.v.d.Broek 

& Dhr. A.Driezen (4582 pt.), 8. Mw. 

A.Versluis & Mw. L. Baar (4574 pt.), 9. 

Dhr. E.v.Spengen & Mw. C.Stokkers (4353 

pt.), 10. Dhr. B.v.d.Gun & Dhr. P.v.d.Brakel 

(4328 pt.), 11. Mw. T.Snel & Mw. R.v.Wijk 

(3992 pt.), 12. Mw. T. den Broeder & Mw. 

E.Stalenhoef (3912 pt.), 13. Dhr. F.Worp 

& Dhr. H.Tinmaz (3767 pt.), 14. Mw. 

T.Vahrmeier & Dhr. W.Vahrmeier (3635 

pt.), Marsenprijs (na loting): Mw. T. den 

Broeder & Mw. E.Stalenhoef (2 marsen) 

(volgende maandtoernooi koppelklaver-

jassen: zaterdag 6 december 2014)

Programma Club 4711: vrijdag 14 nov. 

20.00 uur: BV Geinburgia-BV Club 4711 

(regio-competitie De Buuren), zaterdag 

15 nov. 16.00 uur: herfsttoernooi biljarten

Nieuws BV Overmeer
Uitslag BV De Poedel ‚Äì BV Overmeer: 

2-12 (regio-competitie De Buuren)

7 nov.: H.Bos-M.v.d.Velden (0-3), A.v.d. 

Velden-R.Knegt (0-3), C.Bos-P. van ‘t 

Klooster (0-3), G.Vermeulen- H.Stalenhoef 

(2-0), K.Kroon-W. Lam (0-3)

Programma BV Overmeer: donderdag 13 

nov. 20.00 uur: BV Overmeer-BV Klaar-

ambole (regio-competitie De Buuren)

Op zaterdag 15 november gaat het 

weer een gezellige boel worden in 

de kantine van SV ‘s-Graveland. Het 

is dan weer tijd voor een gezellige 

tienerdisco. De kantine wordt door 

vrijwilligers weer omgetoverd tot een 

partyparadijs voor de jonge jeugd uit 

Wijdemeren. Deze disco is voor kin-

deren in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. 

Het feest duurt van 19.30 tot 21.30 

uur. De toegang is 1 euro. Het thema 

van deze disco is Jungle. Kom je als 

Tarzan of Jane of een dier uit de jun-

gle? Laat je fantasie werken en kom de 

wereld van de jungle binnen! Je mag 

uiteraard ook gewoon in je discokle-

ding komen. Dj Anosh laat zijn klan-

ken horen, dus het belooft een wilde 

beestenboel te worden! 

Tienerdisco 



Woensdag  november 20 Weekblad Wijdemeren

Achterpagina DOOR: MARC DEGEKAMP

Volgende week staat een beker/in-

haalweekend op het programma en 

voor de jeugd betekent dit een be-

perkt programma. Voor de senioren 

komen alleen het 3e en 4e in actie 

(beker). 

Het 1e, dat zondag jl. verloor van 

Nederhorst (zie verslag elders in het 

Weekblad Wijdemeren) hervat op zon-

dag 23 november de competitie met 

een uitwedstrijd tegen ASV ’65. Het 

2e moet nog een week wachten, tot 30 

november. Het kwam afgelopen zon-

dag door een ongelukkig speelschema 

ook al niet in actie. Het 3e speelt in 

navolging van het 1e aanstaande zon-

dag ook een derby tegen Nederhorst 3. 

Het 4e mag thuis, ook voor de beker, 

tegen Waterwijk 5. Afgelopen zondag 

was het team het enige dat naast het 1e 

ook in actie kwam. Uit bij Hoogland 11 

verloor het nipt met 3-2. 

Vrouwen

De VRouwen mogen zaterdag ook 

bekeren. Zuidvogels VR3 komt op 

bezoek. VR1 is al uitgeschakeld in de 

bekercompetitie na 2 nederlagen te 

hebben geleden. Hoe anders is het in 

de competitie, waar het na afgelopen 

zaterdag nog steeds de ranglijst aan-

voert met 21 punten uit 8 wedstrijden. 

Zaterdag werd met 5-1 gewonnen van 

Hertha VR1.

C - junioren

De C1 leed zaterdag jl. het eerste punt-

verlies. Het zag er kort voor tijd naar 

uit dat het drie verliespunten zouden 

worden, maar direct na de 3-4 van 

Victoria C2, trok Sam Torsing met een 

fraaie goal de stand gelijk en bleef het 

verlies beperkt tot twee. Desondanks 

blijft de C1 de virtuele koploper. De C2 

kende een bizar begin in en tegen La-

ren ’99. Ondanks de nagenoeg gelijke 

wedstrijdtenues weigerde de scheids-

rechter de thuisploeg in reservekleding 

te laten spelen. Toen bij een 0-1 stand 

duidelijk werd dat het ook voor hem 

toch wel lastig te onderscheiden was, 

werden de reserveshirts aangerukt. De 

wedstrijd tussen de nummers 3 en 4 

eindigde uiteindelijk in 2-2. De C3 spe-

lers doen het als 1e jaars junioren erg 

goed in de 3e klasse waar het vaak moet 

opboksen tegen lichamelijk sterkere 2e 

jaars C junioren. Zo ook afgelopen za-

terdag toen FC Hilversum C1 het in fy-

siek opzicht het verschil maakte en met 

0-2 won. De C4 moest uit spelen, maar 

mocht in de gemeente blijven, want 

het mocht naar de Elisabeth Walélaan 

in Ankeveen om tegen ASV C1G te 

spelen. En met succes want de equipe 

van Mark Jans en Benno Brouwer won 

met 0-4. De C5 tenslotte verloor in de 

tweede helft, want na een 3-3 ruststand 

verloor het uiteindelijk met 3-11 van 

BVV ’31, maar blijft eerste staan in het 

rechterrijtje.

Tienerdisco 

Aanstaande zaterdag is het weer tijd 

voor de tienerdisco. De tweede disco 

van het seizoen begint om 19.30 uur in 

de kantine en de DJ zal de volumeknop 

om 21.30 uur naar 0 draaien.

40+ voetbal 

Op zaterdag 29 november gaan we 

weer eens ‘veertigplussen’ bij de s.v. ’s-

Graveland.  Drie wedstrijden van 20 

minuten, zeven tegen zeven zonder 

scheidsrechter. Zegt het voort en geef 

je op bij joosttenuijl@gmail.com.

Voetballen in ‘s-Graveland

Een rustig weekend in het verschiet

Wijdemeren in Beeld Op 2500 scholen was er een Nationaal Schoolontbijt 

om gezond ontbijten te stimuleren.

Ook op de Curtevenneschool in Kortenhoef.


