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KORTENHOEF-  Wie kent niet be-

kende Nederlandse DJ’s als Armin 

van Buuren, Tiësto, Hardwell en 

Martin Garrix? Zij behoren tot de 

wereldtop. Kortenhoever Jordin 

Schouten wil als DJ Gio Lennox ook 

die muzikale ladder beklimmen. Zijn 

benoeming tot Ambassadeur van 

The DJ Experience lijkt een eerste 

stap.

DOOR: HERMAN STUIJVER

“Muziek is mijn leven, mijn passie. Ik 

ben er soms letterlijk dag en nacht mee 

bezig” opent de 20-jarige student aan 

de Herman Brood Academie. Hij was 

dan ook zeer aangenaam verrast toen 

de DJ Experience uit de Mediastad Hil-

versum hem vroeg om ambassadeur 

van hun platform te worden. Dit brede 

initiatief van Mediamol en Robberts 

Guitars, ondersteund door een uitge-

breid media- en muzieknetwerk, wil 

jonge DJ’s een kans bieden om een nog 

betere DJ te worden. Daarom wordt 

op 28 januari a.s. de website geopend. 

Je kunt dan stemmen op de beste DJ’s, 

waarvan er 20 over blijven. Die krijgen 

gerichte opdrachten in het samplen, 

mixen en masteren. Na een nieuwe 

stemronde blijven er vijf over die nog 

intensiever worden ondersteund. Ze 

worden begeleid door ‘oude rotten’ en 

laten hun tracks horen op de radio en 

op diverse podia. De finale tussen het 

kwintet is een Battle tijdens Hilversum 

On Air. De hoofdprijs is deze zomer 

draaien op Ibiza, wat zo’n beetje het 

walhalla van de DJ ’s schijnt te zijn. 

Jordin

Al vanaf z’n vijftiende is Jordin Schou-

ten actief in het muziekwereldje. Hij 

trad op in vele Hilversumse horecage-

legenheden, maar was ook in den lande 

populair bij grote events. In onder an-

dere Nijmegen, Rotterdam en Ensche-

de en zelfs op de Costa Brava maakte 

hij shows voor grote groepen.

“Juist omdat ik nog jong ben, maar 

toch al heel wat ervaring heb, vonden 

ze mij geschikt als ambassadeur” ver-

telt Jordin bescheiden. “Daarnaast volg 

ik een opleiding aan de Herman Brood 

Academie. Dan word je dus serieus 

voorbereid op het vak. Ik zit op de af-

deling ‘Dance Producer’. Ik hoop op die 

jongeren over te dragen dat DJ meer 

is dan op het knopje ‘play’ drukken. Er 

komt veel meer bij kijken.”

Dat heeft deze tweedejaars student dus 

zelf ook ervaren. Op de Academie in 

Utrecht zit je vier dagen per week tus-

sen 10 en 19 uur. ’s Ochtends studiotijd 

en verder krijg je les in de popgeschie-

denis, Engels, muziektheorie, maar ook 

in praktische zaken als zelfpromotie en 

het omgaan met contracten en internet. 

Een pittige opleiding. ’s Avonds is Jor-

din soms tot midden in de nacht bezig 

om zijn eigen show op te bouwen. “De ba-

sis is altijd een eigen compositie die ik met 

keyboard, gitaar en drums maak en daarna 

ga je er aan sleutelen met je studioappara-

tuur.” Dat zelf bewerken is een tijdrovende 

bezigheid met mixen en masteren (in ba-

lans brengen) van de tracks van maximaal 

5 minuten. Dat kost de jonge DJ soms wel 

18 uur per track. “Ik ben herkenbaar door 

mijn eclectische stijl met off beat ritmes. 

Zeg maar, billenshake muziek. Daarnaast 

verwerk ik bepaalde geluidjes door mijn 

tracks.”

Vol plannen

Jordin zit vol plannen. Uiteraard wil hij als 

DJ Gio Lennox de hoogste toppen berei-

ken. Maar ook wil hij zijn passie overbren-

gen op jongeren. Bij The DJ Experience 

gaat-ie aankomende DJ’s begeleiden en 

daarna krijgt hij bij Bandstart in Naarden 

zijn eigen studiootje om hetzelfde te doen. 

En dat deze ambitieuze Kortenhoever bin-

nenkort een figuratierol krijgt bij Goede 

Tijden Slechte Tijden kan in de toekomst 

ook van alles gaan betekenen. Wilt u meer 

weten over dit rolmodel DJ? Zie: giolennox.

com. En voor de DJ-wedstrijd: thedjexperi-

ence.com.

Jordin Schouten ambassadeur voor jonge DJ’s 

WIJDEMEREN - Vanaf zondag jl. 

zendt GooiTV het volgende pro-

gramma uit: ‘Anders is gewoon’, een 

programma waarin we 4 jongeren 

met verschillende culturele achter-

gronden volgen. En dan blijken ze 

helemaal niet zoveel van elkaar te 

verschillen. 

GooiTV is te zien op Ziggo kanaal 41, 

op de website gooitv.nl, onze Faceboo-

kpagina en ons YouTube kanaal.  Ver-

der heeft deze omroep voor Gooise 

Meren en Wijdemeren programma’s 

als TV Magazine met maatschappe-

lijk, cultureel en politiek nieuws in 

deze gemeenten. RegioHub is een co-

productie van de Regio Gooi en Vecht-

streek en GooiTV en behandelt diverse 

uiteenlopende onderwerpen waar de 

Regio zich mee bezig houdt. Het poli-

tieke programma is  ‘In Derde Termijn’ 

waarin politici, vertegenwoordigers 

van maatschappelijke instellingen en 

burgers met elkaar in discussie gaan. 

Eens in de twee weken: De Tafel van 

Tjako, een cultuur- en muziekpro-

gramma. Naast de vaste programma’s 

doet GooiTV ook verslag van speci-

fieke evenementen. 

Zie verder: gooitv.nl 

GooiTV

ANKEVEEN - Er was eens een rijk en 

blij volk met een machtige koning. 

Op een dag viel er een grote scha-

duw over het land. Een draak maakte 

een einde aan al dat geluk. Zolang 

hij schapen kreeg, vrat de draak de 

mensen niet. 

Maar wat als de schapen op zijn? En 

de koning riep: Wie redt mijn volk? 

Wie bevrijdt het land? Wie verslaat 

de draak? Joris. De kleine Joris. Maar 

hoe?

Ida van Dril en Michiel Schreuders 

laten je met veel humor, magische 

muziek en een vleugje spanning dit 

verhaal van Joris en de draak opnieuw 

beleven in een spannende voorstelling 

met live muziek, zang, interactie, heel 

veel humor en een vlijmscherp randje 

(én tandje). Wees erbij in Theater De 

Dillewijn. 

Zondag 15 januari; aanvang 11:00 uur; 

voor iedereen vanaf 6 jaar; toegang: € 

7,50;  kaarten: www.dedillewijn.nl

Joris en de Draak in De Dillewijn 
ALV Bergse Runners Club               
Op woensdagavond 18 januari a.s. zal om 

20.00 uur de jaarlijkse Algemene leden-

vergadering van de Bergse Runners Club 

worden gehouden in Sportcafé de Blijk, 

Blijklaan 3. De functie van evenemen-

tencoördinator is herkiesbaar. Lijkt deze 

functie u wat, meld dit dan even bij het 

secretariaat. Het bestuur wijst erop dat er 

op deze avond geen trainingen zijn. 
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 15 jan.: 09.30 uur:
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Wo. 11 jan.: 19.00 uur: 
 W. Balk,
 Za. 14 jan.: 19.00 uur: 
 W. Balk en R. Simileer.
◗ OLV Hemelvaart 
 Do. 12 jan.: 09.30 uur: 
 W. Balk, 
 Zo. 15 jan.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 15 jan.: 09.30 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk en W. Balk.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 15 jan.: 10.00 uur: 
 Ds. M. van Veen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 15 jan.: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 15 jan.: 09.30 uur: 
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 15 jan.: 11.00 uur: 
 Nescio-lezing. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 15 jan.: 10.00 uur: 
 R. Bogaerds. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 15 jan.: 10.00 uur:
 ds. J.W. Veltkamp 
 16.00 ds. E.J. Hempenius 

 

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 12 jan. 20.15 u. Concert Benjamin Herman & Trio Oude Kerkje, Kortenhoef
vr. 13 jan. 20.00 u. Ankeveens Kampioensch. Klaverjassen Kantine ASV, Ankeveen
vr. 13 jan. 20.15 u. Concert Barbican Kwartet Jagthuis; Middenwg 88; NdB.
za. 14 jan. 09.30 u. Spotjes ‘Vogelhuisjes maken’ Kidswereld, Platanenln, NdB.
zo. 15 jan. 11.00 u. Nesciolezing en koffi  econcert Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 15 jan. 11.00 u. Kindertheater ‘Joris en de Draak’ Dillewijn, Ankeveen
zo. 15 jan. 14.00 u. Open Middag Buro Sport De Fuik, Kortenhoef
di. 17 jan. 20.00 u. Commissie Maatsch. Zaken Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
wo.18 jan. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 19 jan. 18.00 u. Smakelijk Gesprek  Graankorrel, Zuidereind15,Gr.
do. 19 jan. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
zo. 22 jan. 15.00 u. Ankeveens Havenloos Mannenkoor Wapen van Ankeveen
za. 28 jan. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan, Kortenhoef. 
do. 02 feb. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62
A. v.d. Heuvel, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15
Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

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

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

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

Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50
Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001
Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785
In de Heksenketel 035 - 5338982
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476
PSZ de Gruthut 0294 - 252359
Kinderopvang Thuiz bij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343
Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 33647460
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

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

Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844
Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2
Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl

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

Belangrijke telefoonnummers

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

SVEN S KNIPHOEKJE
 Tel. 0294-251888

Na 20 jaar krijgt Kapsalon ‘t Kniphoekje een metamorfose. 

Van maandag 16 januari tot en met 30 januari is de kapsalon 

gesloten om daarna in een nieuw jasje weer fris voor u klaar te 

staan. Plan daarom op tijd uw afspraak. Nood aan de man, of 

een speciale gelegenheid ook tijdens de verbouwing staan we 

klaar om u van dienst te zijn. Aan huis of op een andere locatie.  

Sven en Jelly

Overmeerseweg 136, 1394 BJ Nederhorst Den Berg 0294 251 888

Aanleveren van tekst 

Kopij in Word (doc bestand) 

opsturen voor vrijdag16.00 uur 

en voor de weekendactiviteiten 

is de sluitingstijd: 

zondag 20.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 

Kopij
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KORTENHOEF- Op de Nieuwjaars-

borrel van de Vrienden van 

Veenstaete deed voorzitter Ties 

Hagen namens veel senioren de 

oproep aan ondernemers en ge-

meente om mee te werken aan een 

ontmoetingsplek in winkelcentrum 

De Meenthof.

Hagen weet dat er een grote behoefte 

is aan een koffiecorner, lunchroom of 

kroeg waar mensen elkaar kunnen ont-

moeten. Nu is er niets in Kortenhoef! 

Wie weleens rond kijkt in het nabij ge-

legen winkelcentrum De Kerkelanden 

in Hilversum ziet dat de lunchroom en 

terras altijd bezet zijn. Daarnaast is er 

nog een buurtcentrum De Koepel, gefi-

nancierd door de gemeente Hilversum. 

En denk nou niet dat het komt door 

een groter aantal consumenten. In de 

Kerkelanden wonen 5700 personen, 

in Kortenhoef en ´s-Graveland: 8100. 

Waarom daar wel en hier niet? 

Ties Hagen stuurde in mei 2016 een 

brief naar B&W die werd gevolgd 

door gesprekken met nul resultaat. De 

gemeente Wijdemeren weet het niet. 

Maar ook de ondernemers laten het 

afweten. Op een brief naar Albert He-

ijn kwam zelfs geen antwoord. In arren 

moede is nu het volgende schrijven ge-

richt aan Frits van Eerd van de Jumbo, 

misschien heeft hij wel oor naar een La 

Place op de Meenthof. Het schijnt dat 

bakker Sturkenboom heel graag een 

aanpalende lunchroom wil realiseren, 

hij krijgt echter geen voet aan de grond. 

Al jaren wacht deze voortvarende on-

dernemer op toestemming. Er 

gebeurt niks.

Misschien heeft het allemaal te 

maken met het renovatieplan De 

Meenthof waar men de Dobber 

wil betrekken bij winkeluitbrei-

ding. Mondjesmaat hoor je eens 

wat, maar dit project loopt niet 

erg vlot. Hagen c.s. willen graag 

betrokken worden bij dit proces. 

Want dit biedt een grote kans 

om een ontmoetingsplek te creë-

ren. Met de toenemende vergrij-

zing, en steeds meer welvarende 

ouderen, is dit appeltje eitje voor 

elke bijdehante horecaman- of 

vrouw, zou je denken. 

Aan het eind van zijn speech 

lanceerde Ties Hagen de wan-

hoopskreet ‘Gemeente, doe wat!’. 

Oproep Ties Hagen ‘Gemeente, doe wat!’

NEDERHORST DEN BERG- 

Uitvoerder Gert Wingelaar van het 

Breukeleveense Aannemingsbedrijf 

Wingelaar B.V. glom van trots. Sluis 

’t Hemeltje kan weer 25 jaar vooruit 

dankzij voortvarend vakmanschap 

van zijn bedrijf.

“Het allermooiste vind ik dat we pre-

cies op de dag af op 14 december klaar 

waren. We begonnen op maandag 7 

november. We hebben er dus vijf en 

een halve week over gedaan. En dat is 

een prestatie voor een dergelijk kar-

wei” vertelt Wingelaar. De schutsluis 

tussen het Hilversums Kanaal en de 

Vecht meet 54 meter bij een breedte 

van 7.50 meter en een diepte van 

2,90 meter. Het hoogteverschil tus-

sen beide zijden van de sluis bedraagt 

ca. 80 cm. De sluisdeuren draaien 

niet open zoals bij de meeste sluizen, 

maar schuiven opzij. Over de sluis lig-

gen drie ophaalbruggen: één voor het 

autoverkeer, een fietspad en een klein 

bruggetje voor de sluiswachter. Het 

autoverkeer kon gewoon door rijden, 

voor de fietsers lag er een noodbrug 

en het vaarverkeer was gestremd. 

“De aanslaglijsten van de sluisdeuren 

moesten worden vervangen. Daarna 

moesten we de houten deuren breeu-

wen om de kieren tussen de planken 

met touw en teer waterdicht te ma-

ken.” Vooral het feit dat er veel meer 

metalen schetsplaten nodig waren dan 

voor af gedacht gaf de nodige hoofd-

brekens. “Ik dacht dat er ongeveer vijf 

nodig, maar het ging om 15 stuks. Kun 

je dat transport voorstellen van die ko-

lossale stalen banken door een nachte-

lijk Harmelen met die smalle straatjes. 

Wat een klus! Dankzij de hulp van Van 

de Wetering hebben we het geklaard” 

’t Hemeltje kan weer 25 jaar vooruit

vervolgt Wingelaar. Die eraan toevoegt dat 

zijn team van vier man soms ook in het 

weekend moest doorwerken om deze op-

dracht tot een goed einde te brengen. Ook 

het fietspad is voorzien van een nieuwe 

slijtlaag. “Tja, de komende 25 jaar kan ’t 

Hemeltje weer prima draaien” sluit Gert 

Wingelaar af. 

In het vorige week verschenen artikel 

over het afscheid van huisarts A.A.M. 

van den Heuvel, is door een misver-

stand tijdens het interview, helaas een 

onjuiste constatering geslopen. In het 

artikel stond namelijk dat Van den 

Heuvel voorlopig nog twee dagen per 

week de praktijk zal blijven onder-

steunen. Dit is echter niet juist. Er had 

moeten staan dat huisarts Van den 

Heuvel in januari nog twee dagen zal 

waarnemen, aangezien zijn opvolgers, 

‘Siebeling en Suijker Huisartsen’, dan 

op nascholing zijn. Mijn verontschul-

diging voor dit ontstane misverstand.

Joop Glijn     

Correctie in artikel

ANKEVEEN- Het hoger beroep van 

Freek Brouwer tegen het verwijde-

ren van zijn paardenbakken bij zijn 

bedrijf aan de Cannenburgerweg is 

door de Raad van State ongegrond 

verklaard. 

Op het perceel zijn een paardenbak 

van 20 m bij 40 m, alsmede een zoge-

noemde uitloopbak en een longeerbak 

aanwezig, die ieder bestaan uit een 

paardrijbodem met daaromheen een 

hekwerk. Volgens het bestemmings-

plan is er bij een ‘specifieke vorm van 

recreatie – paardenbak’ maximaal één 

paardenbak toegestaan. De rechtbank 

heeft volgens de hoogste rechter te-

recht geconstateerd dat maximaal één 

paardenbak is toegestaan. .

Het belang van Brouwer dat de paar-

denbakken al zeer lang aanwezig zijn, 

wordt door de rechter niet overgeno-

men. B&W van Wijdemeren stellen 

zich op het standpunt dat het verle-

nen van een  omgevingsvergunning 

in strijd is met een goede ruimtelijke 

ordening. Het wil verrommeling van 

het gebied voorkomen. De rechtbank 

heeft eveneens terecht overwogen dat 

het college bij afweging van alle be-

trokken belangen zwaarder gewicht 

toekent aan het algemeen belang dan 

aan de bedrijfsbelangen. Dat de paar-

denbakken er al lang staan, is voor ri-

sico van Brouwer, schrijft de Raad van 

State.

Paardenbakken mogen weg

Parkinson Café 
Op donderdag 19 januari bent u van 

harte welkom op de nieuwjaarsreceptie 

Parkinson Café Laren. Deze zal worden 

begeleid door een workshop Salsadan-

sen. Aanvang receptie 14.30 uur. Ama-

ris Theodotion, Werkdroger 1, 1251CM 

Laren. Toegang: gratis.  www.parkinson-

cafelaren.nl
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Wij ruimen gratis uw huis
en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen
06-25 51 46 89

 Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

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

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

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

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

035-6563060

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

254598. 

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

 

Wij hebben een uitgebreid cur-

susprogramma op onze web-

site staan van b.v. fimoles tot 

naailessen van alles wat. 

www.hobbykeldervaane.nl

BELLE MAKELAARDIJ 
Je bent zo verkocht!!!!

035-6560235

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

Voetreflexologie
Hoofdpijn/Migraine

Nek-Schouderklachten
Stress en slapeloosheid
Menstruatieklachten
Overgangsklachten

Maag-darmklachten
Vermoeidheid/Burn-out

ADHD/ Rugklachten
tel:06-57392770

BTW, weg ermee!
Om het nieuwe jaar goed in te 

luiden geven we heel januari 

21% korting op je totale bon!

www.Charleys-Diner.nl

Wil jij op een natuurlijke
manier aan de slag met 
PIJN, vermoeidheid of 

chronische klachten? Kies

voor POWERSTRIPS. GRATIS 

advies www.natuurlijkannema

rie.nl of 0294-269003

Voetzorg Reehorst
Pedicurepraktijk in 

Nederhorst den Berg.
Meer info: 06-27228668 of

www.voetzorgreehorst.nl

BEELDHOUWEN/boetseren 

kennismakingscursus op 4 

zaterdagochtenden 14/21/

28 jan. en 4 febr. 2017

van 10.00-12.30 uur 

€75 (excl. mat.) info:

0621346029 www.beeld
houwatelierkortenhoef.nl

Ladies Only, niet hard-
lopen maar stevig door-

lopen iedere woensdavond

aanmelden 0681041149

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

(OUD) LEDEN VVN:
Lever je oude elftalfoto in!

Win een mooie prijs!

Overmeerseweg 111/G of

vvn50@vvnederhorst.org

Kom lekker lunchen in

onze gezellige serre bij

www.landgoedderading.nl

Velux dakramen, dakkapellen,

verbouw & timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Open Middag Buro Sport
zo. 15 jan, 14 u. De Fuik

MINDFULNESS TRAINING HSUM

START DI OCHTEND 24 JAN &

WOENSDAGAVOND 25 JAN ‘17

WWW.MINDFULNESSMENTOR.NL

VERGOEDING ZORGVERZERING

Oven gedroogd, gestapeld 
Berkenhout Krat 1 m³ €130,-- .

Tel ; 06-22664828.

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

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

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

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 12 jan. film, za. 14 jan. mu-

ziek, zo. 15 jan. muziek, do. 19 

jan. film, za. 21 jan. City Quiz 

XL, zo. 22 jan. jeugd.  Info: 

www.wesopa.nl

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid aan-

bod activiteiten en voorzienin-

gen, waar u ook als wijkbewo-

ner gebruik van kunt maken. 

Denkt u bv. aan de thuiszorg 

van Amaris of onze maaltijden-

service. Meer info: www.ama-

ris.nl/dekuijer of 085-0214040.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u 

leren bridgen? Informeer vrij-

blijvend. Ook nieuwe gevor-

derde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Zomaar binnenlopen voor kof-

fie en een praatje met een paar 

gezellige mensen? Elke 1e en 3e 

woensdag v.d. maand v.a. 10 uur 

in de Bergplaats a.d. Kerkstraat.

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-

253103.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Man-

nenavond’ in het Soc. Cultureel 

Centrum a.d. Blijklaan in Ned. 

den Berg. Gastheer Fouad no-

digt alle mannen van harte uit.

Sleutels
en 
sloten
service

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

Zonnestudio Luxura Sun

Een belevenis apart

20 m zonnen 15 m betalen

7 d.p.w Open. vrij parkeren                                                                                                                             

Zuidereinde 254

`s-Graveland 035 6550705 

zonnestudioluxurasun.nl
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Ik vertrek DOOR: HERMAN STUIJVER

KORTENHOEF- De Raad van State 

heeft op 21 december bepaald dat 

jachthaven De Wijde Blick aan het 

Moleneind te Kortenhoef niet mag 

uitbreiden. De provincie Noord-

Holland verliest hiermee het hoger 

beroep dat zij had ingesteld. 

Op 16 juni 2015 gaf de provincie 

Noord-Holland een vergunning voor 

de herinrichting en uitbreiding tot 

maximaal 101 ligplaatsen voor sloepen 

en schepen tot een lengte van ongeveer 

9 meter. In het besluit is vermeld dat de 

herinrichting van de jachtwerf bestaat 

uit het plaatsen van een nieuwe vinger-

steiger, het realiseren van verharding, 

het plaatsen van een woonboot in de 

noordelijke watergang, ontgrondin-

gen, uitbreiding van wateroppervlakte 

en het inrichten van een deel van het 

open terrein als winterstalling voor 

boten. De rechters vinden dat Gede-

puteerde Staten ten onrechte niet heeft 

onderzocht welke activiteiten bij de 

verleende milieuvergunning in 1996 

waren toegestaan. Het college had vol-

gens hen niet enkel moeten kijken naar 

het aantal vergunde ligplaatsen, maar 

ook naar andere jachthavenactiviteiten. 

Zoals de opslag van bouwmaterialen, 

lichtmasten, boten en autowrakken en 

met de bouw van boten. Al betogen de 

advocaten van de provincie dat de uit-

breiding niet ten nadele is van Natura 

2000, dat doet niets af aan het feit aan 

de verplichting om in de vergunning 

duidelijk te maken wat wel is toege-

staan. 

Jachthaven De Wijde Blick 
mag niet uitbreiden

KORTENHOEF- Al na anderhalf jaar 

hebben Mariken, Erwin, Bouke 

en Birgit Barents hun droom van 

een mooie bungalow in een fan-

tastische omgeving in het Noorse 

Isfjorden waargemaakt. In juli 2015 

verhuisden de Kortenhoevers 1600 

km. noordelijker, de naam van 

hun onderkomen zegt al genoeg: 

Tindelykke wat zoveel betekent als 

‘Bergtop Geluk’.

“Het was altijd al een latente wens om 

ergens te wonen waar meer natuur 

is” vertelt Erwin Barents “we hebben 

in gezocht in Duitsland en Frankrijk, 

maar tijdens een vakantie in 2014 wis-

ten we het zeker. Noorwegen moest 

het worden.” 

De familie Barents ging niet over één 

nacht ijs zoals bij het standaard ‘Ik 

Vertrek’- verhaal. Ze leerden Noors 

en trokken ongeveer een jaar uit om 

alle voorbereidingen te treffen. Ook 

een lange vakantie in deze omgeving 

overtuigde hen. “We zitten letterlijk 

in het plaatsje Isfjorden aan een fjord 

met hoge bergtoppen om ons heen. 

De natuur, de wijdheid, het is wer-

kelijk indrukwekkend. Je ziet hier de 

Romsdalshorn en de Store Trolltind.” 

Isfjorden maakt deel uit van de ge-

meente Rauma. De dichtstbijzijnde 

stad is Molde (3,5 uur rijden), halver-

wege Bergen en Trondheim. 

Na een jaar wennen hebben Mariken 

en Erwin en de kids het naar hun 

zin. Mariken is werkzaam als docent 

wiskunde op een middelbare school, 

Bouke en Birgit (resp. 8 en 7 jaar) flo-

reren op school en Erwin werkt thuis. 

En is bezig een bestaan op te bouwen 

als gids en begeleider van toeristen. 

Naast hun eigen woning staat een 

gasthuis dat plaats biedt aan zes perso-

nen. Erwin is een fervent bergbeklim-

mer, maar kan ook gasten begeleiden 

met fietsen, suppen en wandelen, in de 

winters uiteraard skiën. “Het Noorse 

skiën is wel iets anders dan in de Al-

pen. Je gaat hier zelf met speciale ski’s 

naar boven en daalt dan af, dat vergt 

iets meer van je sportiviteit.” Noren 

zijn gek op het buitenleven, zodra het 

maar enigszins kan, trekken ze erop 

uit. Dat past precies in het sportieve 

straatje van de familie Barents. 

De kinderen hebben hun plek gevon-

den en spreken al beter Noors dan 

hun ouders. Een taal die overigens 

door zijn vele dialecten veel lastiger 

is dan je zou vermoeden. “We heb-

ben ons ook direct gestort in het so-

ciale leven, bij de sportclub, het Norsk 

Fjell Festival, een Rock 

Festival, enzovoorts. 

Zo krijg je veel con-

tacten” vervolgt Erwin. 

Want Noren zijn niet 

afstandelijk, maar wel 

voorzichtig. Ze zullen, 

volgens Erwin, niet 

snel ‘nee’ zeggen. Het 

valt niet altijd mee om 

door dat sociaal wen-

selijke pantser heen te 

dringen. Ook Mariken 

ervaart op school dat 

je niet te direct moet 

zijn. Hoewel Noorwe-

gen geen lid is van de 

Europese Unie is het 

verkrijgen van een per-

manente verblijfstatus 

niet lastig, mits je werk hebt. Levens-

middelen en brandstof zijn duur, dat 

is algemeen bekend. Maar de salaris-

sen zijn, mede door het ontbreken van 

sociale verzekeringspremies, relatief 

hoog. En de huizenprijzen zijn een 

stuk lager dan in Nederland, getuige 

de vrijstaande twee-onder- eenkap-

per waar de Barentsen wonen. Daar 

koop je in ons drukbezette landje een 

rijtjeshuis van. 

Bouke en Birgit hebben via de so-

ciale media nog regelmatig contact 

‘Tindelykke’ voor familie Barents in Noorwegen

met hun vriendjes en vriendinnetjes van 

de Regenboog. Hetzelfde geldt voor papa 

en mama via de social media. “Je weet het 

nooit zeker. Maar hier willen we oud wor-

den” sluit Erwin Barents af. 

Na enige weken van overlast willen wij 

als Hervormde gemeente Kortenhoef 

onze complimenten overbrengen aan 

de gemeente Wijdemeren en de aan-

nemer voor de correcte wijze waarmee 

de werkzaamheden zijn uitgevoerd aan 

het herstel en het aanpassen van de be-

graafplaats achter onze kerk. In goed 

overleg, ook met onze gemeente, is een 

en ander zeer goed verlopen. Zoals de 

begraafplaats er nu bijligt, kijken wij 

met dankbaarheid terug naar de goede 

samenwerking. Nogmaals 

dank aan bovengenoemde 

organisaties. Wij zien de 

toekomst weer met ver-

trouwen toe t.a.v. het ge-

bruik en onderhoud van de 

begraafplaats.

Namens de Hervormde 

gemeente Kortenhoef; Jan 

van Corteveeen, voorzitter 

kerkenraad.

Herstel begraafplaats Kortenhoef

Herhaalde oproep 
oude elftalfoto’s 
NEDERHORST DEN BERG- Zoals al 

eerder gemeld is de Voetbalvereniging 

Nederhorst een historisch overzicht aan 

het samenstellen van 50 jaar voetbal. De 

oproep tot het sturen van oude elftalfo-

to’s die verwerkt zullen worden tot een 

mooi boek, een prachtige herinnering 

aan dit jubileum. Veel (oud) voetballers 

hebben hier al gehoor aan gegeven maar 

heel veel ook nog niet. Het zal toch niet 

zo zijn dat je bij het zien van het boek 

met spijt zult denken: ’hier had ik ook 

wel in willen staan’. Dus lever nu je oude 

elftalfoto’s in. Tevens maak je dan kans 

op een mooie prijs samen met de afge-

beelde elftalspelers die op 23 september 

zal worden uitgereikt. Stuur jouw foto 

zo spoedig mogelijk (uiterlijk eind janu-

ari) per mail naar:  VVNederhorst50@

gmail.com of breng langs op Over-

meerseweg 111G

 

Filmavond
Op woensdag 18 januari is er filmavond 

in Bibliotheek Gooi en meer, vestiging 

Loosdrecht. In de bibliotheekvestiging 

en in de digitale nieuwsbrief van Biblio-

theek Gooi en meer wordt aangekon-

digd welke titel er op het programma 

staat. Via de website www.bibliotheek-

gooienmeer.nl kunt u zich aanmelden 

voor de digitale nieuwsbrief. Aanvang: 

19.30 uur aan de Tjalk 41, 1231 TT 

Loosdrecht.

Entree € 5,- en voor niet-leden is dit € 

7,50. Iedereen is van harte welkom!
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Ook lekker als het dooit!

Apfelstrudel
per stuk € 1,82

3 + 1 gratis € 5,46

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Ingezonden brieven 

Wat de meeste mensen niet weten is dat het 

dijkgedeelte langs de Vecht vanaf de Slotlaan 

t/m Chaletpark de Vechtoever De Kaai heet. Dit 

gedeelte is een geliefd wandel/fietspad zowel in 

de zomer als in de winter.  Bij het Chaletpark 

sluit de Kaai aan op de Eilandseweg.  

Wat ook niet iedereen weet is, dat het niet de 

bedoeling is om daar gebruik te maken van 

auto`s, om te kunnen parkeren voor je deur. 

Waarbij ook nog eens de helft  van het fiets/

wandelpad in beslag word genomen. Het is niet 

alleen gevaarlijk voor wandelaars en fietsers om 

op dit zeer smalle gedeelte een auto tegemoet 

te komen. Want passeren kun je daar niet, maar 

bovenal wordt de hele Kaai aan gort gereden. 

Ik wil hiermee reageren op twee eerder inge-

zonden brieven van de heer Bram van Vliet die 

schrijft namens de bewoners van dit gedeelte 

van de Slotlaan. Deze modderbende waar zij 

over praten wordt grotendeels veroorzaakt door 

een van deze bewoners zelf. Vervolgens gaan 

zij met modder gooien in de richting van de 

ambtenaren van de gemeente Wijdermeren en 

Waternet.  

Zij kunnen beter de hand in eigen boezem ste-

ken. Zij praten onder andere ook over een van 

de mooiste stukjes van Nederhorst den Berg. 

Als de door hun ingediende zienswijze (verbre-

ding en verharding tot aan de Woonboot) was 

doorgegaan, dan was er weer een van de mooi-

ste stukjes van Nederhorst den Berg verdwenen.  

 Jan Jansen van het Chaletpark 

(Nederhorst den Berg)

Het blijft modderen aan de Kaai 

Het is alweer enige tijd geleden dat er nieuws 

was over de bebouwing van het Ankeveense 

pad en de verdwijning van het zogenoemde 

schapenweitje. Tot onze verbazing lag er dan 

ook ineens een uitnodiging in de bus voor een 

informatiebijeenkomst op 16 januari 2017 in 

het Spiegelhuys.

Hier wordt opnieuw een van de bouwprojecten 

voor het Ankeveense pad gepresenteerd. We-

derom gaat het om 6 twee-onder-een-kap wo-

ningen met bovenverdieping en aangebouwde 

garage, bedoeld als 12 seniorenwoningen/voor 

sociale woningbouw (!?). Natuurlijk verontrust 

dit ons opnieuw, mede omdat u – als overgrote 

deel van Nederhorst den Berg – door het on-

dertekenen van een petitie heeft aangegeven 

tegen de bebouwing van het Ankeveense pad 

te zijn. Nu vormt dit pad een onderdeel van de 

Bommelsteinse wandelroute. Zodra je het Spie-

ghelhuys voorbij bent, loop je zo de ongerepte 

natuur in. Dit gebied zou voor sommige nu een 

mooi woonplekje kunnen worden, maar voor 

vele natuurliefhebbers en ouderen die vaak het 

Ankeveense pad af willen lopen tot aan de mo-

len, wordt dit nu een stuk onaantrekkelijker. 

Weegt het belang voor woningen op deze plek 

voor de twaalf uitverkorenen zwaarder dan het 

belang voor vele Bergers en natuurgenieters die 

willen genieten van de mooie natuur dat geldt 

als voorproefje van het Natuurmonumentenge-

bied? 

De gemeente hoort er voor de inwoners te zijn. 

De politieke partijen zijn volksvertegenwoor-

digers, dus waarom is dan het overgrote deel 

van het college vóór bebouwing van dit mooie 

stukje natuur? Indien de gemeente deze grond 

gaat bebouwen gaat dit stukje natuur verlo-

ren. Een beslissing die je nooit meer terug kan 

draaien…… U bent van harte uitgenodigd op 

16 januari 2017 om 17.00 uur in het Spiegelhuys 

om uw mening te laten horen! 

Erik Neuteboom, Nederhorst den Berg 

Overgrote deel tegen Ankeveense pad

Alweer een klein jaar geleden was er het nodige 

te doen over bouwplannen op het zgn. schapen-

weitje het Ankeveense pad. De daarna ingeval-

len stilte is echter voorbij en de plannen lijken 

nog ambitieuzer dan voorheen.

Op de uitnodiging staan voor 16 januari in het 

Spieghelhuys staan 12 schattige twee-onder-

een-kap woningen met garage en terras aan 

het water. Heuse villaatjes. Zij heten senioren-

woningen, maar dan wel met trap en bovenver-

dieping. Als omwonenden maakten we bezwaar 

tegen de bouwplannen. Met weinig moeite 

slaagden we erin om tenminste 1500 petities 

in te zamelen. De vraag die zich opdringt is of 

dit weitje zomaar ‘afgepakt’ mag worden van de 

gemeenschap tot genoegen van een twaalftal 

onbekende huurders (kopers?) van een Gooise 

woningcorporatie. De grond is eigendom van 

het waterschap die wij burgers betalen. Het wa-

terschap zwijgt over kostprijs en waarom ze het 

willen verkopen. Wij, Bergers, zijn eigenlijk met 

zijn allen indirect mede-eigenaar. Onze Wijde-

meerse bestuurders zullen straks een en ander 

goed moeten afwegen als ze dit stukje groen aan 

de vroegere turfvaart verkwanselen.

Planologisch 

is deze be-

bouwing een 

wanconstruc-

tie. Het Anke-

veense pad is smaller dan een woonstraat, er zijn 

geen passeermogelijkheden. Waarom dan toch 

deze bouwplannen? De reden is simpel. Een 

lobbygroep heeft al tientallen jaren het oog op 

deze plek laten vallen. Senioren zouden name-

lijk in het hart van het dorp moeten wonen, ze 

zijn immers krakkemikkig. We weten inmiddels 

wel anders en dat blijkt ook uit de bouwtekenin-

gen waarop garages (plus schuurtjes) zijn voor-

zien. Autorijdende senioren hoeven echt niet 

persé in de dorpskern te wonen. Gaat het dorp 

erop vooruit met een bebouwd schapenweitje 

als startpunt van de geliefde Bommelsteinrou-

te? Geliefd pad ook voor hondenuitlaters, die 

straks de priemende blikken van senioren op 

zich gericht weten als hun hond ook maar een 

teken van aandrang vertoont voor hun keurige 

villaatje. Laten we het Ankeveense pad groen en 

aantrekkelijk houden voor iedereen. 

Anne Rutger Fortuin, Nederhorst den Berg

Ankeveensepad perikelen?

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680
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NEDERHORST DEN BERG- Tot eind fe-

bruari kunt u dagelijks genieten van 

de kunstwerken van Els van Noppen 

en Merel Bakker in het Spieghelhuys 

aan de Dammerweg in Nederhorst 

den Berg. 

Merel en Els ontmoeten elkaar regel-

matig in het Open Atelier in Kidswe-

reld waar ze samen met andere Bergse 

kunstenaars werken aan hun artistieke 

producten. Voor Merel Bakker ook 

een gelegenheid om zich aan te slui-

ten bij kunstminnend Nederhorst den 

Berg, want ze woont pas een jaar in het 

Vechtdorp. Els van Noppen heeft al wat 

cursussen en exposities achter de rug. 

“Ik doe het al zo’n 35 jaar en ik heb een 

lange ontwikkeling doorgemaakt. Ik 

vond Herman Tjepkema een hele goe-

de leraar, maar ook van Pieter Schou-

ten heb ik veel geleerd.”

Het werk van Van Noppen kenmerkt 

zich door een losse stijl. Ze maakt op 

basis van zelf gemaakte foto’s een vrije 

interpretatie van het beeld. “Ik werk dus 

niet abstract, maar ook niet letterlijk 

wat er op het plaatje staat. Zo probeer 

ik vaak de beweging vast te leggen, dat 

geeft ook een beeld van een persoon. 

Portretten en stillevens maak ik nooit, 

dat is me te statisch.” De expositie in het 

Spieghelhuys heeft het thema ‘Neder-

horst den Berg’. Veel herkenbare plek-

ken in het dorp. Zoals de achterkant 

van de witte huisjes in de Kerkstraat, 

typisch Els van Noppen, net iets anders 

zo’n keuze.  Of de kleine fraai gekleurde 

schilderijen in een zesluik die verschil-

lende panorama’s van het dorp schet-

sen. Los voor 40 euro per stuk (2 voor 

€ 75, -). De schilderes begon ooit met 

acryl, ging toen over op aquarelverf, 

maar werkt nu met een combinatie van 

technieken waarbij beide verfsoorten 

worden gemengd met inkt en potlood. 

“Het allerbelangrijkst blijft het kijken. 

Steeds zie ik beelden als ik onderweg 

ben. Ook op reis en dan probeer ik op 

mijn eigen manier bepaalde details of 

vanuit een ander perspectief het beeld 

vast te leggen.” Els is geen bevlogen 

kunstenaar die pats boem haar werk 

in elkaar zet. Integendeel, ze werkt heel 

rustig, opbouwend aan een schilderij. 

Het kan soms wel een jaar duren voor 

een werk af is. Van Noppen heeft aan 

veel tentoonstellingen meegewerkt, in 

bibliotheken, buurthuizen, zorgcentra 

en kerken. Met vaak wisselende on-

derwerpen, variërend van ‘kippen’ tot 

‘ijseters’. 

Organisch

Ook de beelden van Merel Bakker 

worden gekenmerkt door een losse 

stijl. Dat is een overeenkomst met haar 

kunstvriendin Els van Noppen. “Ik laat 

het afhangen van wat het materiaal, 

en dat is voornamelijk speksteen, mij 

biedt. Ik werk organisch, uitgaande van 

de vorm van de steen. Zo ontstaat er 

een beeld.” Merel Bakkers beelden heb-

ben ook geen titel. Een mooie lichtgroene 

steen lijkt op een vrouw, doch dat is het niet. 

“Het heeft geen naam nodig, iedereen mag 

eruit halen wat hij of zij ziet” vertelt Merel. 

Door heel veel en geduldig raspen van de 

speksteen ontstaat er een beeld dat je aan-

spreekt. “Stoppen is het aller-moeilijkst. Ik 

werk gevoelsmatig, wanneer is een vorm af. 

Eigenlijk nooit.”

Els van Noppen en Merel Bakker in Spieghelhuys

Cultuur DOOR: HERMAN  STUIJVER

KORTENHOEF - Op zondag 15 ja-

nuari zal prof. dr. Cees Hertogh om 

11.00 uur voor de Oecumenische 

Streekgemeente in samenwerking 

met VUvereniging in het Oude Kerkje 

aan de Kortenhoefsedijk 168 een 

Nescio-lezing verzorgen over het 

onderwerp ‘Angst en vertrouwen in 

de gezondheidszorg’. Daarnaast is er 

voor en na de lezing een koffiecon-

cert. De entree bedraagt € 10 (kinde-

ren gratis).                                                    

Angst naar aanleiding van persoonlijke 

zorgen om ons werk, onze kinderen, 

onze gezondheid. Ook angst door een 

veranderende samenleving waarin ge-

weld mensen op de vlucht doet slaan, 

waarin er een code rood voor het kli-

maat is en de afbreuk aan de gezond-

heidszorg steeds verder lijkt te gaan. In 

hoeverre is deze angst terecht en reëel? 

Laten we ons beïnvloeden door de me-

dia en de statistieken? Hoe vinden we 

meer vertrouwen? In de lezingenserie 

Angst en Vertrouwen gaan we op zoek 

naar antwoorden op vragen rondom 

het omgaan met angst en het creëren 

van meer vertrouwen. Sprekers op het 

gebied van literatuur, filosofie, gezond-

heid en theologie worden uitgenodigd 

mee te denken.

Cees Hertogh is hoogleraar ethiek 

van de zorg voor kwetsbare ouderen. 

Hertogh is sinds 1992 als arts verbon-

den aan verpleeghuis Naarderheem 

in Naarden, dat participeert in het 

UNOVUmc.

Bij VUmc Amsterdam doet 

hij onderzoek naar ethische 

vragen in de ouderenzorg 

en onderwijst hij methodo-

logie en ethiek van de zorg. 

Koffieconcert

Het concert rond de lezing 

wordt verzorgd door Frans 

van Dalen op de vleugel. Al 

jarenlang is hij pianist van 

Duo Sans Souci, sinds 2016 

in een nieuwe bezetting: 

www.duosanssouci.nl.

Van Dalen speelt werken 

van Wolfgang Amadeus 

Mozart, Domenico Scarlatti, Maurice 

Ravel en Frédéric Chopin.                            

Zie ook: www.osg-kortenhoef.nl

 Nescio-lezing annex koffieconcert  

‘Angst en vertrouwen in gezondheidszorg’ 

 Els van Noppen en Merel Bakker 

in het Spieghelhuys

Als alle drukke en gezellige feestda-

gen van december weer voorbij zijn 

lijkt het weer heel stil, maar als je 

goed kijkt en luistert is dat in de na-

tuur helemaal niet zo. Je hoeft niet 

ver te gaan, de tuin bijvoorbeeld, 

daar is al van alles te beleven. 

Til maar eens een berg bladeren op of 

kijk eens in en onder de struiken. Of, 

kijk omhoog in de bomen. De vogels 

groot en klein hebben het best naar 

hun zin en lijken het niet koud te heb-

ben. Ze vinden hun voedsel tussen het 

boomschors, het dode tuinafval en 

ook pikken ze hier en daar een worm-

pje weg zolang het niet vriest. Toch 

kunnen we de vogeltjes een beetje 

bijvoeren en verwennen met lek-

kere hapjes. Hiervoor gaan we met de 

Spotjes een ‘Vogelhuisje’maken. Kom 

je ook weer meedoen? Zaterdag 14 ja-

nuari tussen half 10 en half 12 ben je 

van harte welkom op de bovenverdie-

ping van Kidswereld. Let op, de weg er 

naar toe is gewijzigd door bouwwerk-

zaamheden. De kosten zijn €3, voor 

drinken en wat lekkers wordt gezorgd. 

Het Spotjesteam kijkt naar jullie uit! 

Tot 14 januari

Vogelhuisje maken bij de Spotjes
Taxaties in bieb
Op woensdag 18 januari is er tussen 

10.00 en 12.30 uur een taxatieochtend 

met taxaties door Veilinghuis Van Spen-

gen. Spit uw zolder, schuur of kelder uit 

en laat uw antiek, juwelen, zilverwerk, 

schilderijen en porselein taxeren. Een 

gecertificeerd taxateur van Veilinghuis 

van Spengen beoordeelt de waarde. 

Maximaal 3 stukken per persoon.

Bibliotheek Gooi en meer, vestiging 

Loosdrecht; Tjalk 41, 1231 TT Loos-

drecht. 
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Familieberichten

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

WIJDEMEREN - Het is 500 jaar geleden dat een 

vernieuwingsbeweging in de kerk een naam 

en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 

95 stellingen aan en dat werd het begin van 

de Reformatie. Luther wilde afstand doen van 

heel veel middeleeuwse kerkelijke regels en 

richtlijnen die volgens hem in de weg ston-

den van waar het werkelijk om zou moeten 

gaan: alleen door het geloof in Jezus Christus 

weer recht tegenover God komen staan en 

kunnen voldoen aan wat God van ons vraagt. 

De afwijzing van deze hervormingen, waarvan 

een aantal later toch ook in de rooms-katholie-

ke kerk ingang vonden, leidden spijtig genoeg 

tot een scheur door de kerkelijke gemeenschap 

van die tijd, die voortduurt tot op de huidige 

dag. 

De gebedsweek dit jaar zal in het teken staan 

van verzoening en terugblikken op 500 jaar Re-

formatie, de Duitse kerken helpen ons daarbij. 

De val van de Berlijnse muur in 1989, mede als 

gevolg van een gebedsbeweging voor vrede die 

in gang was gezet in de voormalige DDR, was 

daarbij hun inspiratiebron. De muur staat sym-

bool in hun liturgie voor de verdeeldheid onder 

de christenen. Het afbreken van de muur is een 

hoopvol teken van verzoening voor elke situ-

atie waarin verdeeldheid onoverbrugbaar lijkt. 

Mensen zetten ruim 25 jaar geleden kaarsen 

neer en baden om vrede en eenheid.

Dit laatste doen de plaatselijke kerken ook in de 

Week van Gebed om eenheid onder de christe-

nen. Ze beginnen deze week in Wijdemeren in 

Nederhorst den Berg met een viering in de OLV 

Hemelvaartkerk op zondag 15 januari om 9.30 

uur met medewerking van diaken Wim Balk, 

ds. Evert-Jan van Katwijk en 

de oecumenische werkgroep. 

De week eindigt met een 

viering in De Graankorrel te 

’s-Graveland op 22 januari. 

Deze dienst begint om 10.00 

uur, de medewerkers zijn: 

pastor Wim Vlooswijk ( An-

tonius), mw. Tineke Hafkamp 

(OSG) en pastor Annie Visser 

(Graankorrel).

Week van Gebed om 
eenheid onder christenen

aannemersbedrijf

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

Hervormde gemeente ’s-Graveland 

Noordereinde 14,

www.hervormdegemeentesgraveland.nl; 

Stalpaertstichting: www.danielstalpaert.nl; 

Kerkdienst: elke zondag om 10 uur; 

Dominee: Geert van Meijeren; 035-6560598

dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Namens de Hervormde gemeente ‘s-Grave-

land wens ik u alle goeds voor het komende 

jaar!

Een eeuwenoud lied uit de bijbel dat veel ge-

lovigen zingen of lezen rond de jaarwisseling 

is Psalm 90.  Een lied dat gaat over de kwets-

baarheid en ook vluchtigheid van het men-

selijk leven, maar daar doorheen wordt ge-

zongen over de ontferming van God die juist 

niet vluchtig is en fundament kan zijn voor je 

leven. 

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen

de zekerheid van allen die U vrezen.

Geslachten gaan, geslachten zullen komen:

wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond

van uw beloften en van uw verbond.

Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,

de aarde en de zee gestalte kregen,

nog eer uw scheppend woord aan alle leven

een wereld om te wonen heeft gegeven,

God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,

van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven

en laat uw glans hun kinderen omgeven.

Zie op ons neer met vriendelijke ogen.

O God, bescherm ons in ons onvermogen.

Bevestig wat de hand heeft opgevat,

het werk van onze hand, bevestig dat.

PKN Nieuws 
januari

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

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

Loodijk 9, 1243 JA ‘s-Graveland • Tel.: 035 - 656 00 61 • Fax: 035 - 656 18 80
www.schoutengroen.nl • E-mail: hoveniers@schoutengroen.nl
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ANKEVEEN- Vrijdag 13 janu-

ari wordt voor de 41e keer het 

Ankeveens Clubkampioen-

schap Klaverjassen gehouden. 

Het winnende team ontvangt 

de prestigieuze Y.A. v.d. Wou-

de Trofee. Dit evenement dat 

vorig jaar door ASV- voetbal 

is gewonnen, zal voor de an-

dere verenigingen een 

extra stimulans zijn om 

dit jaar eens de titel van 

beste klaverjassers te be-

halen. De aanvang van 

deze avond is om 20.00 

uur en is op uitnodiging 

van de deelnemende 

verenigingen. 

Kampioenschap KlaverjassenKlus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

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

Nieuwjaarsreceptie

Afgelopen zaterdag hebben 

wij onze jaarlijkse nieuwjaars-

receptie gehouden. Tijdens 

deze bijeenkomst, waar ook 

onze burgemeester bij aanwe-

zig was, is er terug gekeken op 

2016 en vooruit gekeken naar 

2017. 

In 2016 is er naast het ‘gewone’ 

brandweerwerk nog veel aan 

extra activiteiten gedaan. Op 

28 januari hebben wij Boude-

wijn uit Doorn ontvangen, een 

jongetje met een niertumor, 

om hem met hulp van stich-

ting Make a Wish een onver-

getelijke dag te geven. Op 4 

mei hebben wij tijdens de do-

denherdenking weer erewacht 

gestaan. Voor de speeltuin 

hebben wij een bad gevuld 

voor het zomerfeest. Tijdens 

een roei evenement voor men-

sen met een beperking heb-

ben wij op 25 juni met de boot 

stand-by gelegen op het ka-

naal. Op 18 juni hebben wij op 

onze demo dag het ereteken 

gegeven om de tijdens dienst 

omgekomen brandweercol-

lega’s te herdenken. Met ons 

voertuig hebben wij Roy geas-

sisteerd bij zijn spreekbeurt op 

de Antoniusschool. Een col-

lega was 20 jaar bij de brand-

weer welke wij de daarbij be-

horende versierselen mochten 

opspelden. En natuurlijk het 

belangrijkste: 110 keer zijn wij 

uitgerukt om zo snel mogelijk 

erger te voorkomen voor onze 

burgers! 

Schoorsteenbrand

Dinsdagmorgen 3 januari om 

tien over half 12 kregen wij 

een melding van een schoor-

steenbrand aan het Noorder-

einde. Een pand met een rie-

tenkap. Dat betekent dat wij 

extra alert moeten zijn. Bij 

aankomst was de brand al uit. 

Nadat wij de schoorsteen ge-

veegd hadden, hebben wij het 

advies meegegeven een erkend 

bedrijf hier naar te laten kij-

ken, voordat er weer gestookt 

wordt. Ook in 2017 staan wij 

als brandweer dus weer klaar 

om waar nodig hulp te bie-

den. Daarnaast blijven wij in 

gesprek om ook reanimatie 

toe te voegen aan onze taak. 

En met werving gaan wij na-

tuurlijk verder. De nood is er. 

Op dit moment kunnen wij 

onze uitrukken waarborgen, 

maar voor de toekomst zijn er 

echt meer mensen nodig. Kom 

gerust eens kijken op een oe-

fenavond (dinsdagavond) om 

te horen wat het inhoudt. Of 

weet je in je omgeving iemand 

die daarvoor geschikt is. Meld 

je aan om dit dankbare werk te 

doen. Dus ben je tussen de 18 

en 40 jaar! Je bent nodig voor 

de toekomst! www.brand-

weersgraveland.nl

Post ’s-Graveland

Nieuws brandweer
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Soms gaat dat niet vanzelf en 

heeft je huid of lichaam net 

even een zetje in de goede 

richting nodig. 

Als voorbeeld; na de geboorte 

van ons tweede kindje recent, 

is er enig slaaptekort aanwezig. 

Inmiddels is hij ruim 2 maan-

den en in zo’n wisselvallige 

periode verandert je hormoon-

spiegel behoorlijk en dat kan 

zichtbaar aan je huid. Gelukkig 

heb ik de kennis om goed op 

mijn voedingstoffen en verzor-

ging te letten en de extra rust 

die ik kan nemen probeer ik te 

pakken.

Heb jij een huid die veranderd 

is door bv. hormonale verande-

ringen, ziekte, medicijngebruik, 

stress of veroudering?

Bij Element of Beauty kun je 

terecht voor jouw huidvraag. 

Er is een compleet aanbod 

van huidverbeteringsproduc-

ten- en apparatuur om jouw 

huid weer zoveel mogelijk in 

topconditie te krijgen. Bij je 

eerste bezoek krijg je een bio-

resonantie huid-en voedings-

analyse meting om op diepere 

lagen te kunnen bekijken hoe 

jouw huid functioneert en hoe 

je voedingsstoffen vertegen-

woordigd zijn. Met deze waar-

des krijg je een huidadvies, 

een basisgezondheidscheck en 

eventueel het bijhorend behan-

delplan en productgebruik. 

In de maand januari doe 

ik deze huidanalyse gratis 

voor u!   Suzanna Landman; 

Element of Beauty 

Praktijk voor Huidverbetering, 

Voeding en Beweging

Dwarsweg 17 Nederhorst den 

Berg. 

Afspraken behandeling/con-

sult, bel 06-15233445 of mail 

info@elementofbeauty.nl

Heb jij een gezonde en 
mooie huid?

Gezondheid

Wij wensen elkaar een ge-

zond 2017. Gezondheid is 

tenslotte het belangrijkste 

bezit wat een mens zich kan 

wensen. Sanny’s Sports & 

Wellness is speciaal ingericht 

voor volwassenen en seni-

oren, die in een ongedwon-

gen sfeer, aan hun algehele 

gezondheid willen werken. 

Geen bodybuilders, geen spie-

gelwanden, geen harde muziek 

maar een prettige omgeving 

die rust uitstraalt. Wij bieden 

een breed aanbod van diensten 

die geheel in het teken van uw 

gezondheid staan. Bewegen, 

voedingsadvies, verzorging, 

mobiliteit en stressvermin-

dering. Onze medewerkers 

helpen u om uw persoonlijke 

doelen te realiseren. Al binnen 

een paar weken kunt u zich  

een stuk beter voelen en posi-

tiever in het leven staan.

Een hoge bloeddruk, overge-

wicht, diabetes, hart- en vaat-

ziekten, een te hoog choleste-

rol en stress zijn vaak snel te 

verbeteren. Met een persoon-

lijk plan begeleiden wij u zo-

veel u nodig heeft. 

Bent u nieuwsgierig naar wat 

we samen kunnen bereiken? 

Neem contact met ons op of 

loop even binnen. Wij geven 

u graag een rondleiding om u 

te informeren. Ga met ons de 

uitdaging aan en neem vrij-

blijvend een proefles! 

Sanny’s Sports t. 0651852827 

Meerhoekweg 10 Nederhorst 

den Berg

Uw Vitaliteit is 
onze uitdaging

Zo. Ze zijn voorbij, de feest-

dagen. Vol gezelligheid en 

vooral veel eten en drinken. 

Maar: is dat nou slecht? Nee, 

je mag natuurlijk best een 

keer genieten. Net zoals je 

het gewenste resultaat niet 

in 3 dagen behaalt,  gaat het 

in 3 dagen ook echt niet ver-

loren. Het probleem zit ‘m 

dus niet in de feestdagen, 

maar in de rest van het jaar. 

Of je aankomt of afvalt hangt 

volledig af van hoeveel calo-

rieën je binnen krijgt ten op-

zichte van hoeveel je er ver-

brandt; eet je teveel, dan kom 

je aan. Voor het verliezen van 

1 kilo lichaamsgewicht moet 

je ongeveer 7.000 kilocalorieën 

verbranden. Dat staat gelijk aan 

25 uur wandelen! (bron: Voe-

dingscentrum). 

Naast goed eten is voldoende 

bewegen belangrijk; hoe meer 

spierweefsel je hebt, hoe hoger 

je verbranding is. Niet alleen 

cardiotraining, zoals lopen of 

fietsen, maar juist krachttrai-

ning zorgt voor meer spier-

weefsel. 

Meer bewegen en beter eten 

dus. Maar hoe pak je dat aan? 

Hoe weet je hoeveel calorieën 

jij dagelijks nodig hebt en hoe 

beweeg je verstandig? Kom 

eens langs bij SportLokaal in 

Nederhorst den Berg! Fitness 

is dè manier om aan je uithou-

dingsvermogen en je spier-

kracht en –massa te werken. 

Daarnaast krijg je tips over 

voeding. Van algemene hand-

vatten tot een op maat gemaakt 

schema. 

Aan de slag? 

Kom langs aan de Reeweg in 

Nederhorst, of bel voor een af-

spraak 0294-254490. 

Het ligt niet aan 
de feestdagen...

Praktijk voor Huidverbetering, Voeding en Beweging

Dwarsweg 17 Nederhorst den Berg. 

Afspraken behandeling/consult, bel 06-15233445 

of mail info@elementofbeauty.nl

‘s-Gravelandse Apotheek
Meenthof 32 | 1241 CP Kortenhoef
T 035-6562110 | F 035-6569274
info@gravelandseapotheek.nl
www.gravelandseapotheek.nl
Openingstijden: ma-vr 8.00-19.00 uur

Uw geneesmiddelenspecialist:
Vakkundig & betrouwbaar.

Ook voor deskundig advies bij griep en verkoudheid

Onze website is vernieuwd!
Kijk eens op www.gravelandseapotheek.nl 

GRATIS PROEFLES

Gratis huidanalyse in januari
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KORTENHOEF- De Kortenhoefse 

Marieke Heidweiller doet een oproep 

om haar te ondersteunen met  Alpe 

d’Huzes op 1 juni a.s. 

Als kind kreeg ik al diverse keren met 

de verschrikkelijke ziekte kanker te ma-

ken. Zeker binnen mijn familie is het 

geen unicum, verschillende moeilijke 

periodes hebben wij moeten doorstaan. 

Nu wil ik graag, samen met mijn nicht, 

iets kunnen betekenen voor iedereen 

die met kanker te maken heeft en de-

gene die hier helaas in de toekomst mee 

te maken zullen krijgen. Onze vele stap-

pen op de berg zullen voor een kleine 

stap in de behandelingen tegen kanker 

helpen. 

Daarnaast had ik een aantal jaar gele-

den zelf een niet al te stabiele gezond-

heid, waardoor ik nu juist sterker ben 

dan ooit! Na het twee keer over-

winnen van Sarcoïdose (een 

auto immuunziekte) en astma 

dat ik sinds 3 jaar heb, wil ik niks 

liever dan fit zijn. Alpe d’Huzes 

gaat mij hierbij helpen!

Op donderdag 1 juni ga ik sa-

men met mijn nicht deelnemen 

aan de Alpe d’Huzes. De lengte 

van de beklimming is 14,5 ki-

lometer met daarin ruim 1100 

hoogtemeters. Hiermee halen 

wij geld op voor de KWF Kankerbe-

strijding.

Mijn nicht en ik hebben het doel mini-

maal € 5000,- aan sponsorgeld op te ha-

len, voor iedere kleine bijdrage zijn wij 

ook enorm dankbaar! Helpt u ook mee? 

Voor bedrijven staat er voor een spon-

soring vanaf  € 250,- een sponsorpakket 

tegenover, waarbij uw logo op ons shirt 

bedrukt zal worden. 

De verdere mogelijkheden zijn te bekij-

ken op https://www.opgevenisgeenop-

tie.nl/sponsoren/sponsortabel

Via de link https://deelnemers.opge-

venisgeenoptie.nl/mariekeheidweiller 

kunt u mij sponsoren en gaat het geld 

direct naar KWF Kankerbestrijding. 

Alvast heel hartelijk dank!

Marieke Heidweiller doet mee 
aan Alpe d’Huzes

Gezondheid

KORTENHOEF –De service van de ’s-

Gravelandse Apotheek op een rijtje: 

het bestellen van herhaalrecepten 

(met een herhaalnummer op het 

etiket) kan eenvoudig via de recep-

tenlijn, de website van de huisarts 

of apotheek of via de app MedApp. 

Recepten aangevraagd op werkda-

gen vóór 11.00uur kunnen dezelfde 

dag na 13.00uur bij de apotheek 

gehaald worden. De ’s-Gravelandse 

Apotheek is geopend tussen 08.00 

en 19.00 uur. In noodgevallen kunt 

u ook ‘s avonds, ‘s nachts en in het 

weekend bij de Dienstapotheek 

Gooi en Vechtstreek terecht. 

Bezorgen van medicijnen

Is het moeilijk voor u naar de apotheek 

te komen? Of zijn hulp- en verband-

middelen lastig te vervoeren? Apothe-

ken hebben een gratis bezorgservice. 

Het is wel belangrijk dat u thuis bent 

om de medicijnen in ontvangst te ne-

men. De apotheek heeft gratis folder-

materiaal over medicijnen, ziekten, vrij 

verkrijgbare medicijnen en tips bij klei-

ne kwalen. Op onze website is deze in-

formatie ook te vinden. Het is mogelijk 

om informatie over uw geneesmiddel 

te laten voorlezen of uitleg te krijgen 

over moeilijke medische woorden. Dat 

kan heel gemakkelijk via de website 

www.apotheek.nl.

Inname  

Vindt u het moeilijk te onthouden wat 

u wanneer moet gebruiken? Bij uw 

apotheek kunnen ze een innamesche-

ma voor u maken. Daar staat precies 

op welk medicijn u wanneer moet ge-

bruiken.

Ook een handig hulpmiddel is de do-

seerdoos. Dat is een doos met vakjes 

voor alle dagen van de week. Elke dag is 

weer opgedeeld in ochtend, middag of 

avond. U kunt uw medicijnen voor de 

hele week daarin verdelen. Zo kunt u 

in een oogopslag zien of u uw medicij-

nen voor die dag of dat tijdstip al hebt 

gebruikt of nog niet. Daarnaast kan in 

sommige situaties de medicatie ook in 

een medicijnrol geleverd worden. Hier-

in zitten zakjes met daarin afgepast de 

medicijnen voor elk innamemoment. 

De rollen zijn meestal gevuld met de 

zakjes voor één week.

Oude medicijnen 

Uw apotheek is er ook voor het inleve-

ren van oude medicijnen of middelen 

die u niet meer gebruikt. Die horen 

namelijk niet in de vuilnisbak of de 

Welke service levert uw apotheek?

Opvoeden van kinderen is leuk, 

maar soms ook lastig. Want wat 

doe je als je kind bijvoorbeeld niet 

wil luisteren of erg boos is? Je kunt 

deze vragen zelf oplossen, maar ook 

samen met andere ouders. Hierbij is 

de cursus ‘Opvoeden & Zo’ een mooi 

steuntje in de rug. 

Speciaal voor ouders met kinderen van 

3 tot 12 jaar, biedt Jeugd en Gezin sa-

men met Versa Welzijn de cursus Op-

voeden & Zo. Deze cursus bestaat uit 

vier bijeenkomsten van twee uur, waar-

in verschillende thema’s naar voren 

komen: aandacht geven & prijzen, nee 

zeggen & verbieden, straffen, negeren 

en apart zetten. Door deze onderwer-

pen met andere ouders te bespreken, 

kun je samen delen wat werkt en wat 

mogelijk ook voor jou een geschikte 

oplossing kan zijn. Dat geeft meer ze-

kerheid bij de opvoeding van je kind. 

Aanmelden

De cursus start 18 januari en vindt 

op vier achtereenvolgende woensdag-

avonden plaats tussen 20.00 en 22.00 

uur in Bussum. De kosten voor deel-

name zijn 30 euro. Ouders uit de hele 

regio Gooi en Vechtstreek zijn welkom. 

Meer info: Jeugd en Gezin Gooi en 

Vechtstreek: www.jggv.nl (cursusaan-

bod). Of bellen: 035 69 26 350 of con-

tact opnemen met het Centrum voor 

Jeugd en Gezin in je eigen gemeente 

(www.cjggooi.nl).

afvoer. Op medicijnen staat een uiterste ge-

bruikdatum. Bij stripverpakkingen staat die 

datum op elke strip. Er staat bijvoorbeeld: 

‘exp.’ ‘of houdbaar tot...’.

Twijfelt u of een medicijn nog bruikbaar is? 

Vraag het even in de apotheek. Vraag voor 

gebruikte injectienaalden in de apotheek 

naar een naaldencontainer. In verband met 

de veiligheid van de medewerkers in de 

apotheek, kunnen gebruikte naalden alleen 

worden ingeleverd in een goed afgesloten 

naaldencontainer.

De apotheek laat de medicijnen vernietigen 

als chemisch afval. Verwijder zelf de etiket-

jes met uw persoonsgegevens voordat u de 

medicijnen inlevert. U kunt uw oude medi-

cijnen natuurlijk ook zelf inleveren bij het 

milieudepot van uw gemeente.

Mooie prijs

De ’s-Gravelandse Apotheek stelt een prijs 

beschikbaar: een Vichy of LaRochePosay 

pakket ter waarde van €50,-. Meldt u aan 

bij: prijsvraag@dunnebier.nl. Uit de inzen-

ders wordt de gelukkige geloot. 

Start cursus ‘Opvoeden & Zo’

Prijs! Een Vichy of LaRochePosay- pakket ter waarde van €50,-

Welkom bij het 
Smakelijk gesprek
Op donderdag 19 januari om 18.00 uur 

staat er een maaltijd klaar om samen 

met anderen te eten. Hebt u behoeft e 

heeft  aan contact, aanspraak, gezellig-

heid, het delen van ervaringen of een 

luisterend oor? Of kent u iemand voor 

wie dat heel fi jn zou zijn? Weet u van 

harte welkom. 

De laatste keer hebben we ook met el-

kaar geluisterd naar een lied van Trijntje 

Oosterhuis. Genoten we al van een Ita-

liaanse maaltijd en echt Hollandse kost, 

deze maand laten we ons inspireren 

door de recepten uit het kookboek ‘Je-

ruzalem’ van de kok Ottolenghi. Vanaf 

16.00 uur zijn de vrijwilligers bezig met 

de voorbereiding van de maaltijd. 

Aanmelden kan via info@pioniers-

groep-wijdemeren.nl of telefonisch tel. 

06 47037219 (Florence). 

Locatie: achter de Graankorrel, Zuider-

einde 15, ‘s-Graveland. 
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Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

Een afspraak is zo gemaakt:
telefoon 0294 - 25 74 88

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw

Be Happy & Healthy
Weg met de clichés

Barbara Schriek (26) leeft volgens een po-

sitieve healthy lifestyle. In deze rubriek 

schijnt zij haar licht over geluk, positiviteit 

en een gezonde levensstijl door middel van 

recensies, workouts, recepten en quotes 

in de hoop de lezer achter te laten met een 

glimlach of een positieve kijk op de wereld. 

Ze studeerde journalistiek, deed een cursus 

Personal Nutrition en Positieve Psychologie.

New year, new you. Je ziet het overal voorbij 

komen. Tot februari, want dan is die nieuwe 

you gewoon weer dezelfde als de you rond vo-

rig jaar dat tijdstip. Klaar met goede voorne-

mens en gewoon weer vervallen in hetzelfde 

gedrag. Ik betrapte mezelf er op dat ik er ook 

mee bezig was. Voor het eind van het jaar, 

bracht ik daar nog wat verandering in!

De laatste week ben ik drie keer naar de sport-

school gegaan, want dat was er door mijn 

nieuwe baan bij ingeschoten. Ik keek naar 

mijn goede voornemens van vorig jaar en 

vroeg me af in hoeverre ik dat echt allemaal 

voor elkaar heb gekregen. Ik heb een Dank-

baarheidsboek aangeschaft. Daar zet ik alles in 

waar ik dat jaar dankbaar voor ben geweest. Ik 

probeerde alles echt even op een rijtje te zetten 

en nu al te beginnen. 

Dus ook tijdens kerst 

heb ik me niet volge-

vreten en ben ik lek-

ker naar buiten gaan 

wandelen. 

Ik wil dan ook graag meegeven: je hebt niet 

een nieuw jaar nodig om te veranderen. Ook 

geen maandag. Als jij denkt dat het een en 

ander zou moeten veranderen. Doe daar dan 

wat aan. Direct. Van uitstel komt afstel. En 

waarom heb je die 1 januari nodig om wat ge-

zonder te worden? Het kan echt geen kwaad 

om daar eerder mee te beginnen en de kans is 

zelfs groter als je er mee begint, omdat je het 

echt wilt.

Een klein, kort stukje dit keer. We moeten 

allemaal even inkomen in het begin van het 

nieuwe jaar. Maar vraag jezelf eens af? Hoe te-

vreden ben je, wat zou je willen veranderen en 

het belangrijkst: hoe begin je? De tijd is nu!

Voor meer inspiratie/vragen/reageren: 

www.behappyandhealthy.nl; 

facebook.com/behappyandhealthynow; 

instagram.com/behappyandhealthy.nl

twitter: @BarbaraSchriek. 

ANKEVEEN- Op 29 december, 

tussen alle kerstdiners en de 

oliebollen met appelflap-

pen door, werd de finale ge-

speeld van de Tien van Rood 

-kampioenschappen van 

Ankeveen 2016. 

DOOR: RISCHARD SPOOR

Deze avond was een hele 

aparte, in 12 avonden hebben 

we 10 verschillende winnaars 

gehad, van deze winnaars 

waren er 9 aanwezig op de fi-

naleavond en dat hebben we 

geweten ook, wat een geweldig 

spel werd er tentoongespreid. 

De mooiste pot in de eerste 

ronde was die tussen René de 

Rooij en Arjan Buitendijk. Ar-

jan deed deze avond voor het 

eerst mee, maar won zijn eer-

ste partij, René had kampioen 

van het jaar 2016 kunnen wor-

den, maar dan had hij enkele 

rondes verder moeten komen, 

helaas. Voordat de finaleronde begon hadden we vijf kans-

hebbers. Echter, er vielen in de 

eerste ronde al twee man af en 

dus nog wat spannender.

Uiteindelijk hadden we twee 

prachtige halve finales met 

nog twee kanshebbers voor 

de titel, te weten Edwin Hil-

horst en Robur Schouten. Nu 

kwam het aan op degelijkheid. 

Uiteindelijk was het Robur die 

net genoeg punten behaalde 

om kampioen te worden. De 

avond werd echter gewonnen 

door Arjan Buitendijk. Het be-

noemen van één speler is wel 

mooi, een nieuwe Ankevener: 

Bert Grootjans, hij is vier keer 

geweest en alle keren ging hij 

er de eerste ronde uit, een ver-

betering, voor het nieuwe sei-

zoen zit voor hem in de lucht. 

Dus Robur Schouten werd 

eerste, gevolgd door René de 

Rooij en Edwin Hilhorst als 

derde. 

Tien van Rood -finale
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Nationale Business Succes Awards 2016

SMS: NBSA  5766 NAAR 4422     sms-en is GRATIS*

STEM
EN HELP ONS DE 
MEEST SUCCESVOLLE 
ONDERNEMING VAN 
HET JAAR TE WORDEN!

Hoe stemt u op ons?

SMS gratis de tekst: NBSA 5766 

naar het telefoonnummer:  4422

 Stem vóór 15 januari 2017 op Gizmo-Retail Ankeveen

Voor informatie, zie websites:

www.nbsa-instituut.nl

en www.gizmo-retail.nl

 Wij hebben uw stemmen hard nodig!

www.nbsa-instituut.nl www.succesaward.nl

De vijf bedrijven met de meeste stemmen

komen in de finale en maken kans op de

Nationale Business Succes Award 2016!
 

 

ANKEVEEN- Dat Gizmo 

Retail succesvol is, hebt 

u al eerder kunnen le-

zen in dit blad. Niet voor 

niets won het Ankeveense 

bedrijf in de branche 

‘Consumentenelektronica’ 

de eerste prijs. Nu zijn ze op 

weg om winnaar overall wor-

den: de Nationale Business 

Succes Award 2016. 

De verkiezing hiervoor is op 

2 februari in Studio 21 te Hil-

versum. De vakjury wijst de 

eerste 5 kandidaten voor de fi-

nale aan, de andere 5 finalisten 

worden gekozen door mid-

del van het aantal verworven 

stemmen. Willem de Leeuw en 

zijn medewerkers van Gizmo 

Retail zijn niet in de positie 

dat ze achter over kunnen leu-

nen in het vertrouwen dat de 

jury hen zonder meer door 

verwijst naar de finale. Dus ze 

hebben stemmen nodig, veel 

stemmen. Het zou toch mooi 

zijn als een complete under-

dog de 1e prijs weg kaapt. Wie 

Willem de Leeuw een klein 

beetje kent, weet dat hij niet 

meedoet om erbij te zijn. Nee, 

hij wil gewoon winnen!

Ook de plaatselijke voetbal-

club SV ’s-Graveland (Willems 

2e liefde) doet in een spon-

soractie mee om zodoende 

stemmen te winnen. Hoe meer 

stemmen hoe meer geld voor 

de club. Daarnaast komt er 

een actie met de klanten van 

Gizmo Retail met het verzoek 

op hen te stemmen. Eindigt 

Gizmo Retail in de top 10, dan 

krijgen ze een x- percentage 

korting op de volgende order 

en worden ze eerste, dan zal 

dit kortingspercentage ver-

dubbeld worden.

Stemmen 

Doet u ook mee? Wilt u ook 

deze ‘de parel van de lokale 

economie’ ondersteunen?. 

SMS NBSA 5766 naar 4422. 

Sms’en is gratis, exclusief de 

kosten voor gebruik mobiele 

telefoon. Dat kan t/m zondag 

15 januari 14.00 uur

Sms NBSA 5766 naar 4422

Gizmo Retail op weg naar 
Nationale Business Succes Award

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

J.J. van Goyenstraat 8, Ned. den Berg

Deze ruime tweekapper ligt tegen de historische dorpskern 
aan. Het is een grote woning geschikt voor gezinnen met kin-
deren, mede door de 4 slaapkamers. De woonkamer is fl ink 
uitgebouwd (49 m2) en de garage is 8 m lang. Boven de uit-
bouw is een zolderruimte die kan worden ingericht als walk-
in closet, extra badkamer of study. Nieuwsgierig geworden? 
Kijk voor meer info op onze website. 

Vraagprijs € 310.000 k.k. 

NIEUW

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

Kijk ook op  onze website: 
www.weekbladwijdemeren.nl
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Noteer in je agenda!
Seizoen 2017-2018: 

24 november t/m 7 januari 2017

Kunnnnnssttttiiijjjjjsssssbbbbbaaaaaaaannnn NNNeeeeddddeeerrrrrhhhhoooorrrsssstttt ddddeeennnn BBBeeerrrrggggg Bergse Winterspelen
Ook bij de jeugd blijft de competitie al-

tijd erg spannend, je hoeft zelfs niet elke

week mee te doen om toch voldoende 

punten te halen om een beker te win-

nen. De gebroeders Mathijn en Gerben

Petrus, waren wel al een aantal weken

flink favoriet, net als de zusjes Summer

en Pepper Slichtenhorst. De uiteinde-

lijke winnaars zijn als volgt: categorieën

Jongens t/m 11 jaar
1. Yord Kok

2. Gerben Petrus

3. Olivier v/d Berg

Meisjes t/m 11 jaar
1. Summer van Sligtenhorst

2. Pepper van Sligtenhorst

3. Comfort Erhabor

Heren vanaf 12 jaar
1. Mathijn Petrus

2. Tim Schuringa

3. Casper Bos 

Dames vanaf 12 jaar
1. Nienke Borstlap

2. Miriam v/d Linden

3. Lisa van Rijn*

*kan haar prijs ophalen bij Berko.

Sponsors én vrijwilligers bedankt!
We kunnen het niet genoeg blijven bena-

drukken. Zonder  deze mensen is er geen

Nederhorst on Ice! We hopen van harte 

dat we volgend seizoen weer een beroep

mogen doen op beide. BEDANKT!!

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

SchSchSchchSchSchchc aataataataataaaaaataatsleslesleslesleesleslessessessessesessssssennnnn

Ouderendiner

Smeltfeest

IJsIJsIJsIJsIJsJsIJsIJsssssssJJ hochhochochochochochhochocochococch keykeykeykeykeyeyeykeykeyyyyeykek yyyy

12 jaar voorzitter IJsclub 

Nederhorst: Aad Dijs

Bergse Winterspelen

Spakenburgs Visserskoor

Sport
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ANKEVEEN - De jaaropbrengst van de 

2016- editie van de ’10 van Rood com-

petitie’ in Het Wapen van Ankeveen, 

komt dit jaar ten goede aan de dans-

afdeling van Muziekvereniging de 

Vriendschapskring. 

Afgelopen donderdagavond mochten 

bestuurslid Sietske van den Berg en 

dansdocente Barbara Schriek de ‘enve-

lop met inhoud’ in ontvangst nemen 

uit handen van café-eigenaar Stefan 

van Houten.

Elke donderdag stopt iedere deelne-

mer 1 euro in ‘de pot’. Na de finale in 

december was deze uitgegroeid tot 

162 euro. Met de inmiddels beroemde 

‘café-verdubbelaar’ deed Stefan hier 

namens Het Wapen eenzelfde bedrag 

bij, waardoor het eindbedrag dit keer 

op 324 euro uitkwam. Alle deelnemers 

aan de competitie mochten stemmen 

op bepaalde projecten, waarbij de 

dansafdeling van de Vriendschaps-

kring met de meeste stemmen als 

winnaar uit de bus kwam. Bestuurs-

lid Sietske van den Berg die de dans-

afdeling coördineert en dansdocente 

Barbara Schriek, waren zeer gelukkig 

met deze uitslag en zijn al hard bezig 

om voor dit mooie bedrag een prima 

bestemming te vinden. Wat het wordt, 

laten we u in t.z.t. uiteraard weten. Na-

mens de Vriendschapskring worden 

alle deelnemers aan de ‘Tien van Rood 

competitie’ en uiteraard Stefan van 

Houten van ‘Het Wapen’ ontzettend 

bedankt voor dit prachtige bedrag.

Stefan van Houten overhandigde de 

‘envelop met inhoud’ onder toeziend 

oog van bestuurslid Sietske van den 

Berg en een aantal enthousiaste biljar-

ters aan dansdocente Barbara Schriek.

Opbrengst ‘Tien van Rood 
voor VSK-dansgroep

Sport DOOR:  MARC DEGEKAMP EN AD VAN BENSCHOP 

Voetballen in Nederhorst

Jouri de Bruin verlengt contract 
In een vol clubgebouw keek 

voorzitter Gerhard Otten in zijn 

Nieuwjaarsspeech terug en vooruit 

en kon o.a. melden dat het contract 

met hoofdtrainer Jouri de Bruin met 

een jaar verlengd is. Helaas kon het 

contract met assistent- trainer Frank 

Heusen niet verlengd worden. Hij 

doet een stapje terug om meer tijd 

aan zijn gezin te besteden. 

De voorzitter benadrukte het belang 

van de vrijwilligers en gaf aan dat mede 

door de uitstekend verlopen toernooien 

en een strakke budgetdiscipline de ver-

eniging een gezonde financiële huis-

houding heeft. Ook noemde hij de goe-

de samenwerking met de Stichting. De 

receptie werd afgesloten met een prima 

verzorgd stamppot buffet verzorgd door 

Buter versspecialist.

Senioren mixtoernooi

Een kleine 70 spelers deden vooraf-

gaand de nieuwjaarsreceptie mee aan 

het mixtoernooi voor senioren en JO19. 

Een spannende finale bracht  team Real 

Madrid  de overwinning en eeuwige 

roem. Aanvoerder van het team Jesse 

van Huisstede was trots op zijn team. 

Jubilaris

Edwin Keizer werd als echte clubman 

gehuldigd vanwege zijn 25- jarig lid-

maatschap van de vereniging. 

Vrijwilliger van het jaar

De zussen Ria Dirks en Ageeth Versluis 

kregen dik verdiend de titel van vrijwil-

liger van het jaar. Beide zetten zich op veel 

fronten in voor het wel en wee van de club. 

Een daverend applaus viel hen ten deel.

Zaalvoetbal jeugd

Op zaterdag 7 januari werd het traditionele 

zaalvoetbal voor de jeugd weer gehouden. 

Met veel enthousiasme en inzet werd er 

door ruim 170 jongens en meiden gevoet-

bald op dit door de commissie voetbalzaken 

goed georganiseerde toernooi. 

Voetbal 14/15 januari

Aankomend weekend moeten diverse elf-

tallen alweer het veld op om in competitie-

verband aan te treden. Nederhorst-1 speelt 

een eerste oefenwedstrijd op Meerzicht en 

ontvangt op 15 januari vanaf 14.00 uur Bui-

tenveldert.

Voor meer info www.vvnederhorst.org

Onder grote belangstelling heeft 

de vereniging afgelopen zondag 

haar Nieuwjaarsreceptie gehouden. 

Het was zoals altijd een gezellig bij-

eenkomst rijk met tradities zoals de 

nieuwjaarsrede van voorzitter Koen 

Janmaat, het huldigen van jubila-

rissen en de verkiezing van het ver-

dienstelijkste lid van 2016.

Jubilarissen

De rijkdom zit hem niet alleen in de fi-

nanciële positie van een vereniging, het 

aantal kampioenschappen of het aantal 

teams, maar zeker ook in de trouw van 

de leden. We zijn er daarom trots op om 

jaarlijks tijdens de nieuwjaarsreceptie 

vele jubilarissen te mogen decoreren.

Dit jaar vierden we de meerjaren lid-

maatschappen van: Frans Hendriks (60 

jaar), Koen Janmaat, Menno van den 

Brand, Gert Alberts en Jos Theunissen 

(50 jaar), Sander de Leeuw, Erik Breijer 

en Rob Hoogstraten (40 jaar), Robin 

Laveber, Marco Nieuwenhuis, Dennis 

Nieuwenhuis en Bert Schmidt (30 jaar), 

Richard Koelink, Theo Andriessen, 

Marco Temperilli, Daniele Temperilli, 

Daan Hoogenboom en Eelco van Gestel 

(25 jaar).

Verdienstelijkste lid 2016

René van Dijk mag de eretitel Verdien-

stelijkste lid 2016 dragen. Naast leider 

vervult hij de functie van wedstrijdse-

cretaris, een voor een voetbalvereniging 

zeer belangrijke functie. Daarvoor was 

hij meerdere seizoen voorzitter van de 

jeugdcommissie en is hij altijd bereid 

ergens een helpende hand te bieden. Te-

recht dat zijn naam op de wisseltrofee is 

bijgeschreven.

 

’s-Gravelandse Voetbaldagen

De inschrijving voor de 5e editie van 

de ’s-Gravelandse Voetbaldagen opent 

aanstaande donderdag om 20.30 uur via 

Voetballen in ’s-Graveland

Contract Ronald Heerschop verlengd
een inschrijvingsformulier op onze website. 

Daar is ook meer informatie te vinden over 

het vierdaagse voetbalfeest van maandag 24 

april tot en met vrijdag 28 april (onderbro-

ken door Koningsdag). 

Contractverlenging hoofdtrainer

Tijdens de nieuwjaarsreceptie maakte het 

bestuur ook bekend dat de overeenkomst 

met hoofdtrainer Ronald Heerschop is 

verlengd. In de winterstop zijn trainer en 

bestuur een nieuwe tweejarige verbintenis 

overeengekomen ten teken dat de huidige 

samenwerking voor beide partijen naar te-

vredenheid verloopt.

Nieuws Club 4711
Uitslag wintercompeti-
tie biljarten Club 4711 
(zaterdag-poule)
7 jan.: W. Clements (12 

pt.), M. Zieleman (12 pt.), 

K. Jacobs (10 pt.), M. v.d. Velden (10 pt.), 

M. Verlaan (10 pt.), J. van Greuningen (8 

pt.), J. van Wijnen (6 pt.), R. van Huisstede 

(4 pt.)

Uitslag + stand onderlinge competitie 
BV Overmeer
5 jan.: T. Otten-H. Stalenhoef 0-2, P. van 

‘t Klooster-W. Lam 1-3, M. v.d. Velden-J. 

Kloosterman 0-2, M. Verlaan-T. Otten 3-0

Stand aan kop: H. Stalenhoef 16-28, J. 

Kloosterman 13-25, W. Lam 16-25

Programma
Donderdag 12 jan. 19.30 uur: onderlinge 

competitie BV Overmeer, zaterdag 14 jan. 

16.00 uur: maandtoernooi koppelklaver-

jassen, maandag 16 jan. 19.30 uur: winter-

competitie biljarten Club 4711.

Openingstijden Club 4711
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden) 
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Na zes weken ijsplezier bij Nederhorst on Ice vierden 

de vrijwilligers zondagavond het Smeltfeest. Op de foto een 

groot deel van die onmisbare vrijwilligers (Set Fotografie).
Wijdemeren in Beeld
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NEDERHORST DEN BERG- Dankbaar 

gebruikmakend van de startlijst 

die ik gekregen heb van Monique 

Veldhuijzen en Astrid Hagen – de 

harde werkers van het wedstrijd-

secretariaat- volgt hier het verslag 

van de springwedstrijden van zon-

dag 8 januari van de Rijvereniging 

Nederhorst den Berg op de Manege 

Laanhoeve aan de Meerlaan.

De wedstrijden worden altijd zeer 

goed georganiseerd door het wed-

strijdsecretariaat, waarin  - naast bo-

vengenoemde dames - ook een zeer 

groot deel wordt verzorgd door Marti 

Bergman. De vereniging maakt ook dit 

jaar weer zeer graag gebruik van hun 

activiteiten. De wedstrijden startten 

om 11 uur, klasse III, pony’s. De uitslag 

in groep III was:

Hierna volgden de deelnemers in de 

categorie III op paarden. 1: Kaylee de 

Rooy op Diva; 2: Chassity v/d Broek op 

Tyrona.

Daarna gingen de deelnemers in klasse 

II van start. Ook deze groep was ver-

deeld in de ruiters op een pony en de 

ruiters op een paard. Uitslag Klasse II: 

1: Ilayda Buldog op Verona; 2: Esther 

Hooijmeijer op Tyrona.

Vervolgens startten de deelnemers 

in Klasse I. Ook deze groep was weer 

verdeeld in deelnemers op pony of 

een paard. Hiermee kwam het totaal 

aantal deelnemers op 45. Zelfs voor 

zo’n groot aantal draaien de juryleden 

Marco Grotendorst en Gerrit Bergman 

hun hand niet om. Samen met ring-

meesters Anne Marie van Rijn en San-

der Prinssen verliepen de wedstrijden 

weer vlekkeloos. Anne Marie nam ook 

Nieuwjaarsspringen

KORTENHOEF- Turnen bij OdisGym is 

bij velen wel bekend. Maar OdisGym 

heeft meer te bieden. De club is in-

middels een rope skip- en een spring-

club rijker. Daarom springen ze een 

gat in de lucht.

Vooral voor middelbare scholieren is 

de springgroep een fantastisch vervolg 

op turnen. Een turnachtergrond is niet 

noodzakelijk voor deelname aan de 

springclub. Er wordt gebruik gemaakt 

van diverse verende toestellen, zoals 

een tumblingbaan, air track en de reu-

zetrampoline. Je leert diverse salto’s 

en andere kunst- en vliegwerken. De 

springclub is een dynamische bezig-

heid. Iedereen is welkom. Er wordt ge-

traind op donderdagavond van 19.00 

tot 20.00 uur in sporthal De Fuik in 

Kortenhoef. Maar OdisGym biedt nog 

meer. Het bestuur is trots dat ze ook 

een groep rope skippers heeft. Die be-

oefenen een moderne variant van het 

ouderwetse touwtje springen. Veel van 

onze leden zijn vorige week op inter-

nationaal Rope Skip Kamp geweest in 

Posterholt (Limburg). Naast trainen en 

nieuwe moves leren is er ook veel gela-

chen en een beetje vakantie gehouden. 

Een van onze trainers zat in de leiding 

van het kamp. De ropeskiplessen zijn 

eveneens op donderdagavond, maar 

dan van 18.00 tot 19.00 uur en ook in 

sporthal De Fuik. Voor meer informa-

tie kunt u terecht op onze site www.

odisgym.nl of mailt u naar voorzitter-

odisgym@gmail.com.

Pilates starten 12 januari

In het vorige Weekblad stond al dat 

OdisGym, bij voldoende belangstel-

ling, wil gaan starten met  lessen Pi-

lates. De club is zeer verheugd dat er 

voldoende aanmeldingen zijnom te 

ODIS springend het nieuwe jaar in

gaan starten.  Vanaf donderdag 12 januari 

wordt er getraind in Buro Sport (boven 

sporthal De Fuik). De lessen zijn van 9.00 

tot 10.00 uur.Er zijn nog een paar plek-

jes vrij. Kom 2 lessen vrijblijvend proef-

draaien! Voor aanmeldingen en meer 

informatie kunt u mailen naar: voorzit-

terodisgym@gmail.com. 

zelf deel aan de wedstrijden. Bij de klasse 

I traden er dan ook andere ringmeesters 

op: Femke Seegers en Ingeborg de Mol.

De uitslag in Klasse I- junioren 1: Mylene 

Quint op Nador; 2: Bibi Griffioen op Sil-

ver; 3: Noa Tiben op Held.

In de Klasse 1 – Senioren: 1. Anne Marie 

van Rijn op Tyrona.

Na de prijsuitreiking bleef het nog lang 

gezellig in de kantine bij de nieuwjaarsre-

ceptie van de vereniging. Alle medewer-

kers binnen en buiten de ring en achter de 

bar weer hartelijk dank.

De volgende wedstrijddag  is zondag 22 

januari: De N-dressuur.


