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Kledingbeurs in De Blijk
NEDERHORST DEN BERG- Joyce, 

Lenneke en Joyce (moeders met een 

passie voor kinderkleding) hebben sa-

men met de sporthal De Blijk (en goed-

keuring van de gemeente Wijdemeren) 

een beurs opgezet voor alleen tweede-

hands kinderkleding en speelgoed. 

Er wordt geen entree gevraagd en er 

zullen een vijftigtal plaatsen zijn waar 

je lekker kunt shoppen en in kan slaan 

voor de wintermaanden. De kleding-

beurs vindt plaats op: zondag 1 oktober 

a.s. 10:00 tot 13:00 uur; Sporthal De 

Blijk, Blijklaan 3, Nederhorst den Berg. 

Aanmelden en info kan via: kleding-

beursdeblijk@hotmail.com. Ook treft 

u meer informatie op: www.facebook.

com/kledingenspeelgoedbeursdeblijk

 

ANKEVEEN- Komende zaterdag 

is er weer heel veel te beleven bij 

Ankeveen Artistique tussen 10 en 

17 uur op het terrein van de IJsclub. 

Zeer divers, nieuwe en bekende kun-

stenaars, interactieve shows, kinder-

activiteiten en muziek. 

Een greep uit de circa 40 deelnemers: 

Sabrina Rinke Folkertsma maakt kat-

tenbeelden van haar favoriete Sphinx- 

ras. Het valt haar op dat ze altijd vro-

lijke reacties krijgt op haar Happy Cats 

Ceramics. Met een setje kleurpotloden 

en stevig papier kan Wandalin van 

den Abeele al aan de slag om realisti-

sche vogeltjes te tekenen, van ijsvogel 

tot koolmees. De kleurrijke glaskralen 

van Nicoline Lenskens vallen direct op. 

Ze smeedt, emailleert en kleurt kleine 

sculpturen met haar Jewels of Nile. Gi-

deon Kalkman zoekt oud ijzer, moe-

ren, bouten en ander materiaal om zijn 

Iron Sculptures te maken. Een fanta-

siewereld met een knipoog van vogels, 

krijgers en voertuigen. Ankevener Bob 

Leijenhorst dacht ooit bij aankoop van 

een Karel Appel ‘dat kan ik ook’. Hij 

maakt abstracte forse kleurige schil-

derstukken. 

Plaatselijke kunstenaars

Op Ankeveen Artistique ontbreken ui-

teraard de plaatselijke kunstenaars niet: 

veelvoudig Place du Tertre-winnaar 

Martin van den Broeck met zijn minu-

tieuze landschappen, Henk Ravenhorst 

met z’n ruige Gigs&Pics en de fraaie 

dorpsgezichten van Cor Stalenhoef en 

Koos Voorn. Het kleiwerk van Janneke 

Tol, glas-in-lood van Ineke Timmer-

man, de pottenbakkerij van Emma van 

der Meulen en het beeldhouwwerk van 

Evert Boeve trekken ook de aandacht. 

Plus nog vele andere kunstenaars, met 

verschillende kwaliteiten. Er is zelfs een 

nalatenschap van Dick Stoffers die op 

24 februari 2016 overleed. Ook de We-

reldwinkel, de Joseph Lokinschool en 

Theater De Dillewijn presenteren zich. 

En verder

Cirque Gastronomique komt met een 

kunstzinnige ‘IJs’show. Zij kunnen ver-

schillende smaken ijs maken met uit-

sluitend natuurlijke ingrediënten en 

stikstof. Geïnspireerd door een project 

van De Appelboom is in samenwerking 

met Hetty Kastelein het idee ontstaan 

om insectenhotels te gaan maken, een 

noodzakelijk onderkomen voor de in-

secten in onze omgeving. 

Onder leiding van kunstenares Lenie 

Buitendijk hebben de leerlingen van 

de Lokinschool een kunststuk gemaakt 

voor hun nieuwe buitenlokaal. Zater-

dag kunt u men zien hoe creatief onze 

jongste deelnemers zijn. Dit jaar staat 

het thema ‘de natuur’ centraal op het 

festival. Maar wat is dé natuur? Tijdens 

een filosofische wandeling door mooi 

Ankeveen, samen met ecoloog en 

kunstenaar Floris Molenbeek, wordt u 

uitgenodigd stil te staan bij dit onder-

werp. Youri van Ingen begint deze dag 

met een klassiek stuk op piano. Hierna 

staat het iedereen vrij om deze piano 

te bespelen. Martine Stam, derde in de 

Talentenjacht Wijdemeren 2017, treedt 

Evenementen in Ankeveen en Nederhorst

Veel te beleven op Ankeveen Artistique 

’s middags op met zang en gitaar. En de dag 

wordt afsloten met blues & ballads, ver-

zorgd door de 4 mans band ‘King for A day’. 

Op www.ankeveenartistique.nl treft u nog 

veel meer informatie aan. Kom met de fiets!

NEDERHORST DEN BERG- 

Aanstaande zaterdagmiddag viert 

het Sociaal Cultureel Centrum tus-

sen 14 en 18 uur zijn eerste lustrum 

aan de Blijklaan 1 te Nederhorst 

den Berg. Vijf jaar lief en leed van 

het centrum dat cultuur, educatie 

en sociale activiteiten combineert. 

Burgemeester Ossel verricht de of-

ficiële opening om 14.00 uur

Voor een culturele reis voor groot 

en klein moet je die dag in het Cen-

trum zijn. De grote trekker is Kunst 

& Kitsch, waar beëdigd taxateurs van 

Veilinghuis Van Spengen uw schilde-

rijen, beelden, ornamenten en andere 

voorwerpen zullen beoordelen op 

hun waarde. 

Verder kun je een karikatuur van je-

zelf laten tekenen, zing je mee met 

muzikaal alleskunner Martin Wewer. 

Of je doet mee met de mannen van het 

Shantykoor ‘Op de Ree’. Proef de pof-

fertjes, naar recept van SCC-moeder 

Gretha Jager. En laat u de hapjes van 

onze nieuwkomers lekker smaken.  

   

Voor de kinderen

Ook de kinderen hoeven zich niet te 

vervelen. Laat je schminken als vrouw, 

aap of zeerover. Je kunt je kleurplaat 

inleveren die vorige week in dit blad 

zat. Ook in de 3e week van septem-

ber kun je genieten van je ijsje. Je mag 

zelfs een ritje met paard- en wagen 

maken, wel buiten. 

Informatiemarkt 

Laat je informeren over cursussen 

en workshops of nieuwe activiteiten. 

Kunst, taal, cultuur, welzijn.  

Zie: bergsecultuur.nl

Groots Festijn bij 1e Lustrum SCC

Burgemeester Ossel opent het Lustrumfeest
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 17 sept.: 09.30 uur: 
 Liturgiegroep.
◗ St. Martinus     
 Za. 16 sept.: 19.00 uur: 
 R. Simileer. 
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 17 sept.: 10.00 uur: 
 Oecumenische dienst in de
 Willibrordkerk;
 W. Balk en ds. E.J. van Katwijk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 17 sept.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk en W. Balk.
◗ De Graankorrel    
 Zo. 17 sept.: 10.00 uur:  
 Ds. M. van Veen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 17 sept.: 10.00 uur:  
 Ds. H.P.J. Schormans.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 17 sept.:  09.30 uur:  
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 3 sept.: 11.00 uur:

 Nescio-lezing

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
 Zo. 17 sept.: 10.00 uur: 
 R. Westerveld.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 17 sept.: 10.00 uur: 
 Ds. Klaas de Vries  

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 GooiTV
Vanaf 13 september zendt GooiTV de volgende programma’s 
uit: TV Magazine met o.a. de promo voor Vestival Vokaal, aanpas-
sing kruising Brinklaan/Havenstraat/Nassaulaan in Bussum, schil-
derij van J.J. Schenkel in de Grote Kerk in Naarden en de expositie 
van Gijs Elzinga;  In RegioHub gaat het over het Taalakkoord m.b.t. 
laaggeletterdheid;  Gooi-en Eembode Hilversum en GooiTV pre-
senteren het tweewekelijks gesprek met Pieter Broertjes, burge-
meester van Hilversum.  GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. 
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 13 sep. 20.00 u. Participatiebijeenkomst Rading 1, Loosdrecht.
vr. 15 sep. 14.00 u. Evert Boeve overzichtstentoonstelling IJsclubgebouw Ankeveen
vr. 15 sep. 20.00 u. Uilen op Boekesteijn Bez. Centr. NM; ’s-Graveland
za. 16 sep. 10.00 u. Ankeveen Artistique Terrein IJsclub, Ankeveen
za. 16 sep. 11.00 u. ASV’91 Petanque (boulesbanen) Piet Koster Plein, Ankeveen
za. 16 sep. 11.00 u. Open Dag St. Buro Sport Zijkant sporth. De Fuik, K’ hoef
za. 16 sep. 14.00 u. 1e Lustrum Soc. Cult. Centrum SCC, Blijklaan 1, NdB.
za. 16 sep. 20.15 u. Muziektheater ‘An en Jan!’ De Dillewijn, Ankeveen
za. 16 sep. 20.30 u. Speuren naar vleermuizen Bez. Centr. NM; ’s-Graveland
zo. 17 sep. 09.00 u. 4 x G  Buiten Rommelmarkt  Parkeerterrein naast De Fuik
wo.20 sep. 19.30 u. Film ‘Amadeus’ De Dillewijn, Ankeveen
do. 21 sep. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
vr. 22 sep. 19.30 u. Uilen op Boekesteijn Bez. Centr. NM; ’s-Graveland
za. 23 sep. 15.30 u. Einde Zomer Concert Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 24 sep. 15.30 u. Pianoduo Scholtes & Janssens  Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
vr. 29 sep. 19.30 u. Uilen op Boekesteijn Bez. Centr. NM; ’s-Graveland
za. 30 sep. 14.00 u. Feestmiddag Bergse ouderen Bergplaats, NdB. 
za. 07 okt. 20.15 u.` Concert op de Berg: Fancy Fiddlers Willibrordkerk, NdB. 

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

L. Siebeling en J. Suijker, 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 Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

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

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

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

•  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
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Gemeenschap

De ontvangers van de cheques, samen met 

WIJ-bestuursleden David Pos en Adriaan Mol

NEDERHORST DEN BERG- De weg-

werkzaamheden op de Dammerweg, 

Willie Dasplein en Overmeerseweg 

in het centrum van Nederhorst den 

Berg zijn pas half februari 2018 klaar. 

En niet in december zoals was toege-

zegd.

DOOR: HERMAN STUIJVER

Een forse domper voor de plaatselijke 

middenstand die naar buiten toe een 

positieve indruk wil achter laten, om-

dat ze weten dat het gaat om onvoor-

ziene omstandigheden. Een rondgang 

langs diverse ondernemers door uw 

verslaggever maakt echter duidelijk 

dat het voor hen een hard gelag is, met 

een aanzienlijk verlies aan inkomsten. 

Vooral klanten vanaf de buitenkant van 

het dorp laten het afweten. 

In de commissie Ruimte en Economie 

waren er verschillende geluiden. De 

Bergse raadsleden Hennis en Vermeu-

len hadden geen klachten gehoord. Ria 

Hennis wees op diverse ludieke acties 

om klandizie te werven, waarmee zij 

wilden aantonen dat de winkeliers 

weten om te gaan met het isolement 

door de werkzaamheden. Namens de 

VVD liet mevrouw Vermeulen weten 

in ‘een andere wereld’ te leven dan haar 

ex-partijgenoot Martin Vuyk die wel 

harde kritiek had op de vertraging. Hij 

vroeg zich af of men wel in staat was 

goed te plannen. Hij had van de aanne-

mer begrepen dat die zich ergerde aan 

de samenwerking met de gemeente. 

“Deze situatie is niet houdbaar voor 

een klein dorp, met een kwetsbare 

middenstand” zei hij. 

Wethouder Theo Reijn had een andere 

visie. Hij sprak juist van eensgezind-

heid en dat hij voortdurend overleg 

had met bewoners en ondernemers. 

Die begrip zouden hebben voor het 

Centrum Nederhorst ligt tot half februari open
ongemak. Doordat er vervuiling is ge-

constateerd, moet het grondwerk tijdelijk 

worden stilgelegd. Het heeft ook te maken 

met de waterleiding (PWN), nieuwe werk-

zaamheden vereisen een vergunning en dat 

is ook tijdrovend. De planning is nu omge-

gooid. Reijn zei dat hij zich de penibele rol 

van de ondernemers aantrekt. 

Wellicht zou een oproep om de plaatse-

lijke slager, bakker, groenteman, bloemen-

winkels, apotheek, fietsenwinkel, Chinees, 

modewinkel, brasserie, kapsalon en super-

markt te steunen, op zijn plaats zijn. Ze zijn 

het kloppend hart van Nederhorst. 

WIJDEMEREN – Woensdag 6 sep-

tember reikte het Wijdemerenfonds 

weer vier cheques uit aan pro-

jecten die de saamhorigheid in 

Wijdemeren versterken. Het fonds 

geeft daarmee een financieel steun-

tje in de rug aan de Ankeveense 

vlaggen van Stichting Bruisend 

Ankeveen, de Duurzame jaarmarkt 

& het Repaircafé van Natuurlijk 

Wijdemeren en aan het nieuwe 

onderkomen van Muziektheater 

Spotlight.

Het Wijdemerenfonds (‘WIJ’) is er 

voor en door alle inwoners uit Wijde-

meren en ondersteunt initiatieven die 

bijdragen aan verbinding en verster-

king van de buurt. Dat kunnen kleine 

en grote(re) activiteiten zijn op het ge-

bied van zorg, welzijn, sport, natuur, 

dieren of educatie. Het fonds is in 2016 

opgericht op initiatief van de gemeen-

te Wijdemeren nadat een vermogende 

inwoner een goed doel zocht dicht bij 

huis. Naast het startkapitaal van deze 

anonieme inwoner ondersteunt de ge-

meente het fonds door van 2016 t/m 

2019 jaarlijks een bedrag te doneren. 

Ter aanvulling hierop werft het fonds 

middelen uit de Wijdemeerse samen-

leving.

De uitreiking

Op 6 september ontving Tiny Beem-

sterboer een cheque van € 375,- voor 

Stichting Bruisend Ankeveen. Een 

bedrag voor de aanschaf van 25 An-

keveense vlaggen die men als wel-

komstgeschenk wil aanbieden aan de 

nieuwe bewoners van de recent opge-

leverde Wout Hilhorsthof. Marjolein 

Bezemer en Alexander Post namen 

zelfs twee cheques in ontvangt voor 

hun ‘groene infinitieven’ van Natuur-

lijk Wijdemeren. Er was een bijdrage 

van € 250,- voor de Duurzame jaar-

markt die dit jaar voor het eerst was 

georganiseerd op landgoed De Rading 

in Loosdrecht. Daarnaast had het Wij-

demerenfonds de start van het Repair-

café in Kortenhoef gewaardeerd met € 

100,-. Tenslotte kreeg Eric Brand een 

bedrag van € 250,- overhandigd voor 

Muziektheater Spotlight. Deze vereni-

ging verhuisde dit jaar naar een nieuw 

clubgebouw in Loosdrecht en deed 

voor de inrichting hiervan een beroep 

op het fonds. 

Eigen ideeën

Als je ook leuke ideeën hebt die het 

contact in de buurt versterken, die 

inwoners verbinden en meer saamho-

Weer vier cheques van het Wijdemerenfonds

righeid geven, neem dan contact op met 

WIJ. Het gemeenschapsfonds van, voor 

en door inwoners van Wijdemeren. Kijk 

voor meer informatie op www.wijdeme-

renfonds.nl.

WIJDEMEREN- Hoewel de com-

missie Bestuur en Middelen tevre-

den was over het Preventie- en 

Handhavingsplan Alcohol en Jeugd 

Gooi en Vechtstreek wijdden de le-

den toch nog enkele woorden aan 

het anti-alcoholbeleid.

Hoofdzaak blijft zoals burgemeester 

Ossel zei, dat je consequent alle stap-

pen blijft uitvoeren. Hij vond het een 

professioneel en breed gedragen aan-

pak, die hij in vergelijking met eerdere 

ervaringen, gewoon goed vond. Omdat 

het plan een duidelijke structuur heeft, 

is Wijdemeren zijns inziens ook in 

staat het uit te voeren: “We kunnen het 

doen binnen onze capaciteit. Het zit op 

de rand, maar het moet lukken.”

CDA ‘er Nienhuis bleef met een katte-

rig gevoel over, als niet-drinker. “Moet 

je je erbij neerleggen dat er in deze re-

gio zo veel gezopen wordt, moet je dan 

zeggen ‘laat het maar zo’. Dat gevoel 

krijg ik een beetje.” Die opvatting be-

streed de heer Ossel, hij wees erop dat 

alle percentages de goede kant opgaan. 

Zowel qua eerste alcoholgebruik, hoe-

veelheid, binge-drinken en naleving 

bij de verkoop. Informatie uit de nota 

die heer Lachman (PvdA) blijkbaar 

ontgaan was, want die zei dat het alco-

holgebruik alleen maar toe nam. Dat in 

het Gooi de borrel populairder is dan 

in de rest van Nederland is algemeen 

bekend, maar een sociologische ver-

klaring is er niet. 

Alette Zandbergen van De Lokale 

Partij vond het vreemd dat de streef-

getallen niet allemaal op 100% waren 

gezet. Waarom neem je bijvoorbeeld 

genoegen van 60% naleving bij ver-

koop onder de 18 jaar? Waarop de 

burgemeester antwoordde dat hij koos 

voor realistische getallen. In datzelfde 

verband verdedigde hij de ‘three strikes 

out’- aanpak om drie keer te waarschu-

wen voordat je een horecaonderne-

mer beboet. Dat is een systematische 

opbouw die wettelijk wel vaker wordt 

uitgevoerd. 

Consequent doorgaan met anti-alcoholbeleid
Diverse raadsleden waren vol lof over de 

NIX- aanpak op de middelbare scholen. 

De raadsleden Boermans (D66) en Vuyk 

(OLib) waren verwonderd dat uit de cij-

fers bleek dat de naleving van verkoop 

van jongeren onder de 18 jaar het laagst 

was bij de sportclubs. Zij hadden andere 

ervaringen. Waarop de burgemeester er-

kende dat de clubs hun best doen, maar 

dat het niet altijd eenvoudig is om beken-

den aan de bar een biertje weigeren. Hij 

nam zich voor om zelf eens een kijkje te 

nemen. Ondanks nog meer vragen, op-

merkingen en persoonlijke ervaringen 

links en rechts besloot de commissie dit 

stuk af te handelen als hamerstuk in de 

gemeenteraad van 21 september. 
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OPEN DEUR AVOND
bij

SLENDER YOU
Woensdagavond

13 en 20 september as.

van 18.00 – 21.30 uur.

Ben je moe, stram of wil je

centimeters kwijtraken?

Wil je op een andere

manier bewegen?

Kom kennismaken

of doe mee!

De koffie staat klaar!

Slender You studio kortenhoef

Winkelcentrum Meenthof 1

Kortenhoef

Telefoon 035 - 656 61 13

SLENDER YOU
ZONNEBANK

HYDROMASSAGE

www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

 

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 

035 - 656 0235 

Tandprothetische praktijk 

Weesp Kunstgebitten en reparaties 

klaar terwijl u wacht (ind. moge-

lijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

  

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

PIANO-PEDAGOGE NdB e.o.

Individuele pianolessen voor

volwassenen en kinderen.

Lessen aan huis mogelijk. Info:

Angela van Hal, 06-40620276

Het is weer tijd voor de 
Sloten. Voor handmatig 

Sloten belt u 06-24920317

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Dansen met Body&Soul !
v.a.19 Sept in Loosdrecht

Di/ Do, gratis proefles

tel: 0626122790 

fb@yogadancebyrenee

*MV HAIRSTYLING*
Uw professionele 

haarstylist aan huis.

06 51140404

www.mvhairstyling.nl

Uw opruimcoach: 
www.need2organize.nl 

0650501037

GRATIS WORKSHOP TAICHI

24 september om 10:00 uur

achter sporthal ‘de Blijk’

Nederhorst den Berg

info: Sanny’s Sports

Last van kalknagels 
of pijnlijke voeten?

Maak dan een afspraak bij
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Laptop/PC niet meer snel?
Smartphone laten vallen?

Hoe werkt Facebook?
Repair/Installatie/Advies

Gooitech.nl / 035-2057222

Noordereinde 9, Graveland

Ma-Vrij 09:00-17:00 

Koffie/thee staat klaar!

PHONEUSHOP 
NOORDEREINDE 9

Wij regelen uw mobiele

abonnement en toestel!

Koffie & thee staat klaar

Noordereinde 9 sGraveland

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

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

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Binnenkort in City of Wesopa: 

vr. 15 sept. Preview, za. 16 sept. 

muziek, zo. 17 sept. muziek, 

wo. 20 sept. Cityquiz, do. 21 

sept. film, vr. 22 sept. cabaret, 

zo. 24 sept. film.  Info: www.

wesopa.nl

Zingen? Dat kan bij het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. Zij 

repeteren elke woensdagavond 

van 8-10 uur in de Bergplaats, 

Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 

bent van harte welkom!

Kort nieuws

Loodijk 30
1244 NL Ankeveen
Tel: 035 - 656 14 59
www.restaurant-demolen.nl

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN

                       We zijn woensdag tot en met zondag open.

* 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
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Verenigingen

KORTENHOEF – Donderdag 7 sep-

tember vierde Floralia Vereniging 

Gooi en Omstreken in De Dobber 

haar 110-jarig jubileum met een 

feestelijke prijsuitreiking van de jaar-

lijkse planten opkweekwedstrijd.

De van oorsprong ’s-Gravelandse ver-

eniging hoort tot een van de oudste 

verenigingen in de gemeente. Flora-

lia startte ooit met het opkweken van 

groenten, daarna volgden bloembol-

len en de huidige 119 leden verzorgen 

vooral fleurige planten. Het lidmaat-

schap kost slechts 5 euro per jaar en 

voor eenzelfde bedrag kun je je ook 

inschrijven voor de opkweekwedstrijd. 

Daar deden dit jaar maar liefst 81 men-

sen aan mee. “Het bloeit weer helemaal 

op” meldde voorzitter Hannie van den 

Bovenkamp trots. Waarna zij de leden 

bedankte die een extra gift hadden 

gegeven en ook een woord van dank 

uitsprak aan de sponsors: hoveniersbe-

drijf Bosson, bloemenhandel Hoveling, 

Ismilo en De Drie Dorpen.

Een eerlijke wedstrijd

Alle deelnemers hadden in mei hun 

stekjes opgehaald en kregen tot sep-

tember de tijd om de planten zo mooi 

een zo groot mogelijk te laten groeien. 

Tussendoor kregen ze drie keer thuis 

controle om na te gaan of de wedstrijd 

wel goed en eerlijk verliep. Het eindre-

sultaat werd afgelopen week door een 

kritische jury beoordeeld, waarna de 

prijsuitreiking in De Dobber volgde. 

Daar stonden alle ingeleverde planten 

netjes tentoongesteld; gegroepeerd per 

deelnemer en voorzien van naam en 

behaalde punten. Het dorpshuis was 

feestelijk versierd en de bestuursleden 

waren zelfs door het CDA verrast met 

een grote taart.

Vereniging met jong hart

De avond startte met de prijsuitreiking 

voor de jeugd. Bestuurslid Ben Pot 

vond het geweldig dat er zoveel kin-

deren waren. “Dat geeft onze 110-ja-

rige vereniging een jong hart” sprak 

hij. Ook loofde hij de kwaliteit van 

hun kweekkunsten. In de categorie tot 

6 jaar hadden zes kinderen hun plant 

ingeleverd. De 4-jarige Gijs Leurs won 

daarmee zelfs de Arie Nageltrofee, voor 

de mooiste plant van de tentoonstel-

ling. Een knappe prestatie! Gijs nam 

de glimmende beker wat verlegen in 

ontvangst, maar stak ‘m even later toch 

hoog in de lucht. In de leeftijd van 6 tot 

16 jaar hadden 22 kinderen drie plan-

ten verzorgd: een rode Geranium, een 

wit Vlijtig Liesje en een blauwe Petu-

nia. Deze driekleur was speciaal voor 

het jubileum gekozen. Alle kinderen 

werden door ‘tante Hannie’ op het po-

dium geroepen om hun kweekdiploma 

in ontvangst te nemen, persoonlijk on-

dertekend door de jury en de voorzit-

ter. Met 71,5 punten eindigde Renée 

Vrakking op de derde plek, Friso van 

der Wier werd tweede met 72,5 punten 

en Saskia van der Wier bemachtigde de 

eerste plaats met 81 punten.

Bezoek van de wethouder

De 53 volwassen deelnemers hadden 

ook een rode Geranium opgekweekt 

en daarnaast een witte Margriet en een 

blauwe Laurentia. Deze categorie werd 

in twee groepen beoordeeld: de prijs-

winnaars (die al eens eerder gewonnen 

hadden) en de rest. Ter gelegenheid 

van het jubileum was wethouder Betske 

van Henten aanwezig om de prijzen uit te 

reiken. Zo kreeg René Pos met 73,5 punten 

de derde prijs, verdiende Selma Kemp met 

74 punten de tweede plek en werd Mirjam 

Klaver met 81,5 punten winnaar. Zij ont-

ving ook de wisselbeker omdat haar totale 

puntenaantal het hoogste van de tentoon-

stelling was. Binnen de groep prijswinnaars 

bezette Toos Torsing de derde plaats (74 

pnt), werd Miranda Klaver tweede (75) en 

was Ada van Asselt de beste kweker (75,5). 

De wethouder feliciteerde hen allen en bo-

venal de jarige vereniging: “Het bijzondere 

is dat Floralia een vereniging is voor jong 

en oud. Het is voor alle leeftijden. Dat be-

looft wat voor de toekomst!”

110-jarige Floralia bloeit weer op

DOOR: SASKIA LUIJER

WIJDEMEREN- Op maandag 2 okto-

ber gaan de ouderen weer een dagje 

uit en wel naar Ridderkerk. Hier be-

zoeken ze het Chocoladeatelier Van 

Noppen.

Ze beginnen met koffie drinken in 

Leerbroek in restaurant Onder de 

Pannen, ja met gebak. Een paar uur-

tjes later de koffietafel, met kroket, in 

Kinderdijk in Partycentrum de Klok. 

In de middag doen de senioren zich 

tegoed aan bonbons en andere choco-

ladehapjes, goed voor de lijn. Dit alles 

voor 44,00 euro per persoon. 

De vertrektijden en opstapplaatsen: 

08.15 u:  Willie Das Plein bij de mu-

ziektent in Nederhorst; 08.30 u: Over-

meer Nederhorst; 08.45 u: Meenthof 

Kortenhoef; 09.00 u: Emtinckhof 

Loosdrecht. Opgave bij onderstaande 

adressen. Wilt u goed op de datum let-

ten, anders is er niemand thuis.

Bep ten Berge: 0294 -267855, na 15 

september. Theo Stalenhoef 0294- 

251237, na 22 september.

Tot ziens op 2 oktober.

Uitgaansdag alle ouderen uit Wijdemeren

Omgaan met dementie
Op woensdag 20 september is er van 

10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en 

meer, vestiging Loosdrecht een Thema-

ochtend met de training herkennen en 

‘GOED’ omgaan met dementie van Sa-

men dementievriendelijk

Hoe je dat doet, kun je eenvoudig én 

gratis leren tijdens deze training. Op 

deze ochtenden is er ook altijd iemand 

van SeniorWeb aanwezig om te helpen 

met vragen over de PC, tablet, e- reader 

of smartphone. Iedereen is van harte 

welkom, de entree is vrij!

Tjalk 41; 1231 TT Loosdrecht; 035 - 58 

254 88; loosdrecht@bibliotheekgooien-

meer.nl

Om meer gezond boerenverstand in 

de politiek te krijgen organiseert het 

CDA een discussiebijeenkomst voor 

boeren en politici op maandag 18 

september a.s. in de Meentboerderij, 

Melkmeent 19 in Hilversum. De bij-

eenkomst wordt georganiseerd door 

de gemeentelijke afdelingen van 

het CDA in de Gooi en Vechtstreek 

in samenwerking met LTO-Noord en 

begint om 20.00 uur. De toegang is 

gratis, ook voor niet-leden van LTO 

en CDA.

Volgend jaar zijn er weer verkiezingen 

voor de gemeenteraden. Lokale politici 

zijn vooral aan zet bij wijzigingen van 

bestemmingsplannen. Met meer ken-

nis over boerenbedrijven kunnen ze 

daar met gezond boerenverstand be-

ter over beslissen. En dat is hard nodig 

om ook in de toekomst nog koeien in 

onze regio te behouden. De Gooi en 

Vechtstreek kent relatief kleinschalige 

boerenbedrijven. Supergrote megastal-

len kennen we niet en zijn ook niet te 

verwachten. Van het vee loopt in onze 

regio zelfs 96% buiten. Maar we moe-

ten boerenbedrijven niet op slot zetten. 

Binnen de bestemmingsplannen moet 

ruimte blijven voor een gezonde be-

drijfsvoering.

Agrariërs aan het woord

Drie prominente agrariërs gaan in ge-

sprek over de stikstofproblematiek, de 

natuurplannen van de provincie en de 

regelgeving uit Haarlem, Den Haag en 

Brussel. Maurits von Martels, CDA 

Tweede Kamerlid, stond op plek 44 

bij de verkiezingen, maar kwam met 

21.000 voorkeursstemmen in de Ka-

mer. Hiervoor was hij melkveehouder 

en wethouder in de gemeente Dalfsen. 

Ook Willemien Koning-Hoeve, CDA 

Statenlid Noord-Holland, heeft samen 

met haar man en kinderen een melk-

veebedrijf in Oudkarspel. En tot slot 

zal Albert Hooijer, bestuurslid LTO 

Noord-Holland, die een melkveebe-

drijf met recreatie als nevenactiviteiten 

in Weesp exploiteert, het woord voe-

ren. 

CDA, politiek en boerenverstand Meentboerderij

De Meentboerderij in de Hilversumse 

Meent, aan de rand van Wijdemeren, is een 

goed voorbeeld van een modern agrarisch 

bedrijf met een recreatieve, educatieve en 

zorgfunctie. Naast het melkveebedrijf is 

een kinderboerderij met theeschenkerij 

gevestigd. Daar zijn ook de boomgaard en 

een uitgebreide bloemen- en groentetuin te 

vinden, waar mensen met een beperking, 

inwoners van de wijk en scholieren aan 

meewerken. 
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Nieuw: Granola
Havervlokken, rozijnen, 

kokos, amandelschaafsel 
en cashewnoten.

Probeerzakje € 1,00 

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

In 2015 besloot ik mijn ap-

partement in Amsterdam 

te verruilen voor een mooi 

monumentaal huisje aan het 

Noordereinde in ’s-Graveland. 

Ik was het verkeer, geluid-

overlast en parkeerproblemen 

van de grote stad beu. Inmid-

dels woon ik bijna 3 jaar in ’s-

Graveland maar ik had nooit 

kunnen vermoeden dat ik in 

zo’n klein dorp zoveel last van 

het verkeer zou ondervinden. 

Niet alleen personenauto’s 

maar ook zwaar vrachtver-

keer racet met hoge snelheid 

over het Noordereinde. Dat 

we niet meer verkeersonge-

lukken hebben is elke dag een 

wonder, zeker ook gezien het 

parkeren aan de stoeprand. 

Inmiddels begrijp ik dat het 

parkeren langs de stoeprand 

het enige effectieve middel is 

om de snelheid uit het ver-

keer te halen! Wat was ik ja-

loers toen ik eerder dit jaar de 

weg werkzaamheden zag aan 

het Zuidereinde. Stiller as-

falt, lagere snelheid, drempels 

maar in de brief van Henk 

van Rooijen lees ik helaas dat 

er aan de gevaarlijke situatie 

niets is veranderd. Sinds 3 jaar 

is uitslapen er niet meer bij; 

elke dag (m.u.v. zondag) start 

het verkeer rond half 6. Wer-

kelijk - ik verlang terug naar 

het stille Amsterdam. Wie had 

kunnen denken dat Amster-

dam het op rust en verkeer 

ooit zou winnen van een dorp 

met 1300 inwoners; ik niet!

Annelies Bos, ‘s-Graveland

Noordereinde een racebaan

KORTENHOEF- Op zondag 

17 september zal prof. dr. 

Manuela Kalsky om 11.00 

uur voor de Oecumenische 

Streekgemeente i.s.m. 

de VUvereniging in het 

Oude Kerkje aan de 

Kortenhoefsedijk 168 een 

Nescio-lezing houden over 

het onderwerp ‘Tussen waar-

heid en wijsheid’. Daarnaast 

is er tijdens de lezing een 

koffieconcert. De entree be-

draagt € 10- (kinderen gratis).

 

Het levensbeschouwelijke 

landschap van Nederland is in 

korte tijd uitermate pluriform 

geworden. Veel Nederlanders 

hebben afscheid genomen van 

traditionele religieuze ideeën 

over wat waarheid is. Dat geldt 

net zo voor atheïsten en ag-

nosten als voor mensen die 

hun zingeving in verschillende 

religieuze tradities zoeken en 

elementen uit verschillende 

wijsheidstradities combineren. 

Maar niet alleen buiten de re-

ligieuze tradities klinkt de roep 

om een eigentijdse invulling 

van wat waar en van betekenis 

is voor je leven. Ook binnen de 

tradities is men bezig met een 

eigentijdse invulling van waar-

heid en wijsheid. In haar lezing 

gaat Manuela Kalsky in 

de sporen van joodse 

denkers en christelijke 

theologen op zoek naar 

vernieuwende inzich-

ten.

Prof. dr. Manuela Kals-

ky is directeur van het 

Dominicaans Studie-

centrum en bekleedt de 

Edward Schillebeeckx-

leerstoel voor Theolo-

gie en Samenleving aan 

de Vrije Universiteit in 

Amsterdam. 

Koffieconcert

Het concert rond de lezing zal 

worden verzorgd door de cel-

listen Judith Jamin en Sebasti-

aan van Eck en Kerstin Schol-

ten, harp. Zij zullen werken ten 

gehore brengen van: Johann 

Sebastian Bach, Arvo Pärt, 

Jan Ladislav Dussek,  Michael 

Glinka, Camille Saint-Saëns en 

Jacques Offenbach.       

Judith Jamin studeerde aan het 

conservatorium van Frankfurt 

am Main en aan het Robert-

Schumann-Institut in Düs-

seldorf. Sebastiaan van Eck 

studeerde aan het Amsterdams 

Conservatorium en bij Johan-

nes Goritzki aan het Robert 

Schumann Institut in Düssel-

dorf. Hij is verbonden aan het 

Radio Filharmonisch Orkest. 

Hij is initiatiefnemer van de 

zeer succesvolle Raadhuiscon-

certen in Hilversum. In 2008 

werd hij benoemd tot erebur-

ger van die stad. 

Harpiste Kerstin Scholten 

studeerde aan het Koninklijk 

Conservatorium in Den Haag 

bij Edward Witsenburg . Sinds 

1992 is zij verbonden als har-

piste aan de orkesten van de 

omroep. Eerst Radio Kamer 

Filharmonie en nu Radio Fil-

harmonisch Orkest. 

Zie ook:  

www.osg-kortenhoef.nl

Nescio-lezing annex koffieconcert  

Tussen waarheid en wijsheid

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl
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Ondernemers DOOR:  HERMAN STUIJVER

Webshop Bakkerij ‘De 7 Heerlijkheden’
NEDERHORST DEN BERG- Sinds kort 

is de service van de ambachtelijke 

bakkerij De 7 Heerlijkheden in het 

centrum van Nederhorst den Berg 

nog beter! U kunt nu ook via de web-

shop brood en banket bestellen. 

Voor 18 uur besteld staat de volgen-

de dag vers klaar.

Dat bakker Gerrit voorheen in de ICT 

werkte, werpt nu z’n vruchten af, want 

de webshop ziet er gelikt uit. Met dui-

delijke foto’s, overzichtelijke informatie 

en een simpele manier van bestellen. 

Met een paar kliks kunt u brood, kleine 

broodjes, stokbrood, krentenbrood, 

snacks, koek, gebak, taart en cake in 

uw winkelmandje deponeren. Daarna 

met Ideal de betaling afronden en klaar 

bent u. U kunt uw bestelling de vol-

gende dag afhalen of laten bezorgen (+ 

3 euro) tussen 15 en 17 uur, alleen in 

Nederhorst den Berg. 

Gerrit: “Deze website past in deze tijd. 

Het komt tegemoet aan het gemak van 

de consument. Je kunt rustig vanaf elke 

plek een bestelling doen. Bovendien 

denk ik dat je nu ook een beter over-

zicht hebt van alles wat we te bieden 

hebben. We hebben alleen al bij het 

brood 31 soorten om te kiezen. Ook 

staan de ingrediënten erbij, de prijs, en-

zovoort.” “En het bespaart je twee rit-

jes naar de winkel heen en weer” sluit 

Anneke aan. Er zijn nog meer voorde-

len. Neem nou, de taarten. Je kunt bij 

De 7 Heerlijkheden ook taarten in alle 

soorten en maten laten maken. Bij een 

uitdagend plaatje van bijvoorbeeld een 

Slagroomtaart kun je diverse opties se-

lecteren. Van 6 tot 50 (!) personen, met 

amandel, chocolade of confetti. En dan 

kun je ook nog een tekst en/ of een 

foto makkelijk toevoegen. Iedereen die 

maar iets weet van de computer kan 

dat klusje eenvoudig klaren. 

Gezellig winkelen

Anneke en Gerrit zijn met deze uit-

breiding helemaal voorbereid op een 

webshop met veel klanten. Het systeem 

is zo doordacht dat zowel pakbonnen, 

facturen en emails 

aan elkaar gekoppeld 

zijn, zodat de com-

municatie soepel ver-

loopt. Denk nou niet 

dat dit enthousiaste 

ondernemerspaar 

nu op hun lauweren 

kan rusten. Integen-

deel, het is nu van 6 

tot 20 uur werken. 

Want na het kneden, 

rijzen, bakken en 

ontwerpen van al het 

lekkers worden na 18 

uur de orders van de 

webshop nog eens 

verwerkt. En dat zes dagen per week 

en zelfs op zondag kun je na 18 uur 

opdrachten hebben voor de maandag. 

Keihard werken dus voor Gerrit en 

Anneke en hun staf. 

Overigens, als u niets hebt met digitaal 

en webshop en dergelijke, willen An-

neke en Gerrit van de 7 Heerlijkheden 

benadrukken dat u uiteraard altijd welkom 

blijft in hun winkel. Gezellig boodschap-

pen doen blijft natuurlijk nummer 1. 

Bakkerij De 7 Heerlijkheden; Overmeerse-

weg 4; 1394 BC Nederhorst den Berg; 0294-

251220. Webshop: www.bakkerijde7heer-

lijkheden.nl (klikken naar webshop) of: 

www.webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

NEDERHORST DEN BERG- 

Alle oudere inwoners van 

Nederhorst den Berg wor-

den uitgenodigd voor een 

gezellige middag op zater-

dag 30 september a.s. in de 

Bergplaats aan de Kerkstraat. 

Het begint om 14.00 uur met 

koffie/thee en gebak.

In de loop van de middag is 

er een bingo met leuke prij-

zen, omlijst met een hapje en 

een drankje.  Tegen 17.00 uur 

sluiten wij deze middag af met 

een gezamenlijke  broodmaal-

tijd. Uw portemonnee kunt u 

thuislaten: u bent de gast van 

de Willem van Diermen Stich-

ting. Als u er bij wilt zijn, kunt 

u zich opgeven tot en met 28 

september bij: Ton Terlien, 

tel: 0294-254006, e-mail: ma-

riskaterlien@live.nl; of Henny 

Pos, Voorstraat 25, tel: 0294-

254515, e-mail: hennypos@

xs4all.nl. Deze contactperso-

nen kunnen zo nodig ook ver-

voer door vrijwilligers voor u 

regelen. Chauffeurs daarvoor 

kunnen zich melden op een 

van bovenstaande adressen. 

Willem van Diermen

Dit alles wordt u geheel gra-

tis aangeboden door de Wil-

lem Van Diermen Stichting 

(vroeger Stichting Vrienden 

van De Kuijer geheten). Deze 

Stichting beheert een legaat 

van Willem van Diermen, die 

een tuindersbedrijf had aan de 

Dwarsweg en de oudere Ber-

gers een goed hart toedroeg. 

De wens van Willem was dat 

de gelden o.a. besteed zouden 

worden aan activiteiten die 

een bijdrage leveren aan een 

gunstig leefklimaat voor ou-

deren in Nederhorst den Berg. 

Het bestuur van de Stichting 

meent met het organiseren 

van deze middag aan die wens 

te voldoen.

Opgeven tot 28 september

Feestmiddag Bergse ouderen

Nieuw Walden 6 • 1394 PB  Nederhorst den Berg
+31 (0) 294 25 62 00 • info@dunnebier.nl

www.dunnebier.nl

Design | Print | Direct Mail | Fulfi lment

Jouw postmailing nu volledig 
en veilig onder één dak; 

Dunnebier Print & Marketing!

Van ontwerp, proeven, 
persoonlijke gegevens printen 

tot afwerken, insteken en posten.

Veilig en zonder gedoe bij één partij. 
Bel of mail en we maken een voorstel 

om jouw mailing te maken.

Wat is er makkelijker dan 

jouw mailing volledig door 

één partij te laten verzorgen?

Een postmailing (direct mail) 

is een marketinginstrument 

dat door een toenemend aan-

tal bedrijven wordt ingezet om 

hun aanbieding in de schijn-

werpers te zetten. Niet alleen 

omdat je hiermee beter opvalt 

en alle zintuigen prikkelt, maar 

ook vanwege de aankomende 

Europese privacywetgeving 

(voorjaar 2018), waardoor 

het strafbaar is om zomaar 

een email met een commerci-

ele boodschap naar iemand te 

versturen. Wij maken steeds 

meer postmailings en daarom 

hebben wij een nieuwe cou-

verteermachine gekocht. Met 

deze machine kunnen wij jouw 

postmailing volledig geauto-

matiseerd insteken. Zoals een 

folder samen met een geper-

sonaliseerde brief in een enve-

lop. Je hoeft het zelfs niet naar 

de post te brengen, ook dat 

doen wij voor je. Van ontwerp, 

proeven, persoonlijke gegevens 

printen tot afwerken, insteken 

en posten. Veilig en zonder ge-

doe bij één partij. Bel of mail 

en we maken een voorstel om 

jouw mailing te maken.

Willy Pardijs, Projectbegeleider, 
willy@dunnebier.nl

0294-256200

Jouw postmailing nu volledig en veilig onder één dak; 

Dunnebier Print & Marketing!

Statiegeld voor Plan Nicaragua
De hele maand september is de statiegeldactie bij AH Korten-

hoef voor Cycle for Plan Nicaragua. Dus lege flessen zijn erg 

welkom! Saskia Luijer fietst met een groep tussen 8-19 novem-

ber 550 km. langs projecten van Plan Nicaragua om kinderen 

betere toekomstkansen te bieden. Ze moet minstens 4000 euro 

sponsorgeld ophalen. Zie ook: www.tinyurl.cpm/saskiafietst
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Versa Welzijn:
 - ondersteunt burgers die iets willen doen voor hun buurt 
  of hun naasten;
 - stimuleert en ondersteunt vrijwillige inzet;
 - biedt mensen een steuntje in de rug, zodat zij mee 
  kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk 
  zelfstandig kunnen zijn;
 - helpt mensen hun talent te ontdekken en ontwikkelen.

Nieuwe folder dienstverlening Versa Welzijn
Onze nieuwe folder is verschenen, met daarin een overzicht 
van onze diensten en activiteiten in de wijk-, ontmoetings- en 
jongerencentra. De folder is huis-aan-huis verspreid in uw 
gemeente. Heeft u de folder niet in de bus gehad, dan kunt u 
deze op locaties van Versa Welzijn ophalen.
Kijk op onze website: versawelzijn.nl of bel 035 623 11 00 voor 
informatie.

Nieuws van de brandweer
Maandagmiddag 4 september om half 6 kre-

gen wij de melding ‘Brandgerucht De Kwa-

kel’. Er was een zwarte rookwolk gesignaleerd 

vanaf de Herenweg in Ankeveen. Onderweg 

daarheen zagen wij de rookpluim al snel. Ter 

plaatse bleek het een brand in een vuurton te 

zijn die was overgeslagen naar een plastic vij-

ver. De brand hebben wij uitgemaakt en kon-

den weer retour kazerne. Op woensdagmid-

dag 6 september even over half 4 kwam er 

een alarm voor een scheepvaartbrand aan de 

Oud-Loosdrechtsedijk. Onderweg hiernaar toe 

is deze voor ons afgealarmeerd. Voor foto’s: be-

zoek onze website: www.brandweersgraveland.

nl; Volg ons ook op Instagram en Facebook: 



 Plan voor een 
 mooier plassengebied 

Wijdemeren
informeren

Afsluiting N236

Vanaf vrijdag 15 september 20.00 uur 

tot maandag 25 september 05.00 uur 

is de Gooilandseweg (N236) tussen 

Weesp en Ankeveen afgesloten. De 

provincie vervangt op de N236 twee 

kruisingen door rotondes. 

   13 september 2017   

Kort

>   23 september: Burendag
Op 23 september is het Burendag, een 

jaarlijks terugkerend feest waarbij buurt-

genoten samen iets goeds doen voor 

elkaar en voor de buurt. In Wijdemeren 

zijn verschillende activiteiten. Benieuwd 

of er in uw dorp ook iets georganiseerd 

wordt? Kijk dan op www.burendag.nl. 

U kunt uw activiteiten nog steeds 

aanmelden.

>    Ondernemersavond
Op dinsdag 19 september organiseren 

we samen met Ondernemend Wijde-

meren weer een Ondernemersavond 

in het gemeentehuis (Rading 1, 

Loosdrecht). Met de burgemees-

ter en wethouders kunt u in gesprek 

over het gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen, de fysieke bereikbaarheid 

van gebouwen, initiatieven voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt en 

de herinrichting van de Loosdrechtse 

dijken. De avond duurt van 17:30-21:30 

uur. Aanmelden kan via 

www.ondernemendwijdemeren.nl.

>    Alzheimerweek
Van 18 tot en met 23 september is het 

wereld Alzheimerweek. De afdeling 

Gooi en Omstreken van Alzheimer 

Nederland organiseert in deze week een 

meerdaags programma met een lezing, 

een alzheimercafé en museumbezoek. 

Een interessant programma voor men-

sen met (beginnende) dementie én hun 

mantelzorgers. Meer weten? Kijk op 

www.dementievriendelijkgooi.nl. 

>   Avondtraining luchtmacht
De Koninklijke Luchtmacht traint da-

gelijks om inzetbaar te zijn voor we-

reldwijde missies. Omdat deze missies 

vaak in het duister plaatsvinden wordt 

er ook in het donker getraind. Vanaf 11 

september beginnen in heel Nederland 

de trainingen. De periodes en locaties 

van de trainingen verschillen per type 

vliegtuig. Het avondvliegen wordt in 

principe beoefend van maandag tot en 

met donderdag. Om uiterlijk 00.00 uur 

moeten de vliegtuigen teruggekeerd zijn 

op de vliegbases. Kijk ook op 

luchtmacht.nl/vliegbewegingen. 

Offi  ciële
bekendmakingen

Sociaal Wijkteam
Wijdemeren

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

#mooiWijdemeren

@madelonvdhurk

Wijdemeren werkt samen met 
meer dan 20 andere partijen aan 
het verbeteren van de Oostelijke 
Vechtplassen. 

Met verschillende projecten willen we de 

komende tien jaar de kwaliteit van het 

water in de plassen verbeteren, de natuur 

versterken en het gebied aantrekkelijker 

maken voor recreanten en toeristen.

77 miljoen euro
Net voor de zomer hebben de bestuur-

ders van de provincies Noord-Holland 

en Utrecht, de gemeenten Wijdemeren, 

Stichtse Vecht en Hilversum, waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht, het Plassenschap 

Loosdrecht e.o. en Natuurmonumenten 

aangegeven de huidige problemen in het 

plassengebied samen aan te willen pakken. 

Komende periode bespreken de partijen 

het plan en het benodigde budget. Als eind 

2017 het zogenoemde ‘Gebiedsakkoord 

Oostelijke Vechtplassen’ een feit is, kunnen 

we aan de slag. Dit betekent een gezamen-

lijke investering van ruim 77 miljoen euro in 

het plassengebied.

Het moment is nu
De Oostelijke Vechtplassen vormen een 

prachtig gebied. Maar er zijn ook zorgen. 

De kwaliteit en het beheer van natuur, 

water en openbare ruimte laten te wensen 

over en de watersport- en recreatiesector 

blijven achter. Wethouder Jan-Jaap de 

Kloet: “De schoonheid van dit plan is dat 

partijen met verschillende belangen de 

handen ineen willen slaan om deze zaken 

aan te pakken. De gemeenteraad heeft drie 

miljoen euro beschikbaar gesteld in de be-

groting 2018. De gezamenlijke investering 

levert een ambitieus plan op wat ten goede 

komt aan de gehele gemeente. Het belang 

is dus groot en het moment is nu.”

Concrete plannen
Een van de projecten is het baggeren in de 

Loosdrechtse Plassen. Met de bagger her-

stellen we legakkers en maken we nieuw 

rietland. Een win-win-win-situatie want er 

ontstaat nieuwe natuur, het water wordt 

schoner en het gebied wordt aantrekke-

lijker om er te varen, wandelen en fietsen. 

Ander concreet project is het uitbreiden 

van het aantal vaarverbindingen. Zo wordt 

er gedacht aan het bevaarbaar maken van 

de ‘s-Gravelandse Vaart en aan een vaar-

verbinding vanaf het Hilversums kanaal via 

de Wijde Blik naar de Loosdrechtse Plassen. 

Hierin zijn nog geen keuzes gemaakt. De 

plannen moeten nog getoetst en uitgewerkt 

worden. Bij de uitwerking is er volop ruimte 

voor belanghebbenden om mee te denken. 

Heeft uw vereniging of stichting 
een goed idee voor een activiteit of 
project in Wijdemeren? Dan kunt u 
subsidie aanvragen bij de gemeente. 

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten 

die mensen met elkaar in contact brengen 

en die met sport, gezondheid, muziek, 

kunst, historie of cultuur te maken hebben. 

Denk bijvoorbeeld aan muzieklessen voor 

kinderen en activiteiten om eenzaamheid 

tegen te gaan onder ouderen of jongeren. 

De activiteiten moeten plaatsvinden in onze 

gemeente. 

Aanvragen
Er zijn verschillende vormen van subsidie: 

voor korte eenmalige activiteiten of 

langdurige projecten. Uw aanvraag 

moet vóór 1 oktober 2017 binnen zijn. 

Lees meer over de vormen, 

voorwaarden en aanvraag op 

www.wijdemeren.nl/welzijnssubsidie 

of bel naar telefoonnummer 14 035. 

Subsidie voor goede ideeën



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen 

’s-Graveland
-  Loodijk 8: openen en dichten van bestaande glasve-

zelkabels (29.08.17)

- Zuidereinde 90: vervangen van damwand (29.08.17)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a zg5: vervangen oude woonark (25.08.17)

- Horndijk 17: vervangen steiger (30.08.17)

-  Horndijk 31: verbouwen woning en aanbouwen 

botenhuis (31.08.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 53-55: kappen één Grauwe 

abeel (28.08.17)

-  Sectie H 326, 364 en 334: aanleggen en bouwen aflaat 

waterleidingplas naar Loenderveenseplas (30.08.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 

via 035 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag.

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
-  ’t Breukeleveense Meentje 8b: bouwen woning 

(25.08.17)

- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen woning (30.08.17)

Nederhorst den Berg
-  Blijklaan 1: drie maanden per jaar plaatsen seizoensge-

bonden bouwwerk op parkeerterrein voor periode van 

vijf jaar (06.09.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Geweigerde omgevingsver-

gunning (reguliere procedure):

Ankeveen
- Stichts End 19: plaatsen van erfafscheiding (07.09.17)

>  Ontwerpbesluit omgevings-

vergunningen (uitgebreide 

procedure)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 10: bouwen van twee woonarken 

Voor het indienen van een zienswijze: zie kader.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten\

Loosdrecht
- Stichting Loosdrecht JazzFestival, Oud-Loosdrechtse-

dijk 117, Loosdrecht JazzFestival op 15 en 16 september 

2017 (07.09.17)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis 

(bij cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen 

binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit 

genomen heeft. 

>  Meldingen APV en Bijzondere 

Wetten

Loosdrecht
-  R. Hoekstra, parkeerplaats Schakel, Burendag op 23 

september 2017

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Verwijdering voertuigen 

(boottrailers)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren zijn van 

plan om maandag 2 oktober 2017, met toepassing van 

bestuursdwang, twee boottrailers zonder kenteken te 

verwijderen. Ze staan geparkeerd op: 

Nederhorst den Berg
-  Reeweg ter hoogte van nummer 2, in een parkeervak/

openbaar groen

Tot en met donderdag 2 oktober 2017 zijn/is de 

rechthebbende(n) zelf nog in de gelegenheid zijn/

haar eigendom te verwijderen. De aankondiging dat dit 

voertuig door middel van bestuursdwang verwijderd 

gaat worden is op 4 september 2017 op het voertuig 

aangeplakt.

Offi  ciële bekendmakingen

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een 

uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 

Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. 

Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht 

Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl

Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: 

maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Bouwen en wonen

Heeft u vragen over zorg, welzijn, 
opvoeden, opgroeien, werk of in-
komen? Bijvoorbeeld als u zorg no-
dig heeft of hulp wilt bij opgroeien-
de kinderen. De consulenten en het 
Sociaal Wijkteam van de gemeente 
helpen u graag. 

Heeft u één vraag? Dan helpen de con-

sulenten u verder. Zijn er problemen of 

vragen op meerdere gebieden? Dan helpt 

het Sociaal Wijkteam. Samen met u zoeken 

zij naar oplossingen. Zo dicht mogelijk in de 

buurt, met hulp van familie en vrienden. De 

regie ligt altijd bij u. 

Werkwijze Sociaal Wijkteam
Bij vragen kunt u contact opnemen met de 

gemeente. Zij verwijzen u door naar een 

consulent of medewerker van het Sociaal 

Wijkteam. Als het nodig is, wordt er vervol-

gens een afspraak gemaakt voor een ge-

sprek bij u thuis. Tijdens dit gesprek zoeken 

we, samen met mensen die voor u belang-

rijk zijn, naar een oplossing. Naar aanleiding 

van het gesprek wordt er een ondersteu-

ningsplan gemaakt. De medewerker van het 

wijkteam houdt altijd contact met u.

Veilige leefomgeving 
voor iedereen
Het doel van het Sociaal Wijkteam is een 

veilige leefomgeving voor iedereen. Maar 

soms is hulp van het wijkteam niet vol-

doende. Zij verwijzen u waar nodig door 

naar professionele hulpinstanties. U kunt 

ook altijd met de politie bellen via 0900 

8844 of terecht bij Veilig Thuis via 0800 

2000, bijvoorbeeld als u huiselijk geweld 

vermoedt. Deze organisaties werken samen 

met het Sociaal Wijkteam.

Contact met het 
Sociaal Wijkteam 
Heeft u vragen voor het Sociaal Wijkteam 

of de consulenten? Bel dan naar 14 035 of 

mail naar sociaalwijkteam@wijdemeren.

nl. Het Sociaal Wijkteam is een voorziening 

van de gemeente en kost geen geld.  

Zij gaan zorgvuldig om met uw privacy. 

Kijk voor meer informatie op 

www.wijdemeren.nl/swt.

Wijdemeren
informeren

Sociaal Wijkteam Wijdemeren

13 september 2017

www.wijdemeren.nl/geboorte

Baby op komst?

Ouders kunnen samen online 
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Muziek

Gallery McSorley
Kondigt een nieuwe samenwerking aan 

met Dols & Co. Het familiebedrijf Dols 

& Co ontwerpt sinds 1915 internationale 

interieurs. Onze Gallery bevindt zich in 

hetzelfde pand. Daardoor zijn kunst en 

interieur nu niet alleen figuurlijk, maar 

ook letterlijk onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Om deze samenwerking te 

vieren nodigen wij u uit voor een ver-

nissage onder genot van een drankje 

en een hapje op zaterdag 30 september 

vanaf 15 tot 18 uur op Zuidereinde 122, 

’s-Graveland. Deze vernissage wordt mu-

zikaal omlijst door de bekende percus-

sionist/ composer Angelo van den Burg. 

Open: donderdag t/m zondag 12-18 uur 

en op afspraak; Zuidereinde 124 -1243 

KL ‘s-Graveland NH, Nederland (tegen-

over buitenplaats Gooilust); tel. +31 06-

13786779 of kijk op onze website: www.

gallerymcsorley.com 

NEDERHORST DEN BERG-  Op 7 okto-

ber komen de aanstormende talen-

ten van de Fancy Fiddlers graag naar 

het eerste concert van het nieuwe 

seizoen van Concerten op de Berg. 

Dit ensemble past volledig in het 

streven om klassieke concerten van 

hoog niveau te organiseren. 

Er is een fantastisch programma sa-

mengesteld, waarbij een afwisseling is 

gemaakt tussen uitvoering door kwar-

tet (in verschillende samenstelling) en 

het volledige ensemble. Er is gekozen 

voor muziek van grote componisten 

onder meer Mozart, Mendelssohn, Si-

belius en Albinoni. Verder kunt u ge-

nieten van de Holbergsuite van Edvard 

Grieg.Het strijkersensemble de Fancy 

Fiddlers bestaat uit circa 25 viool- en 

cellotalenten tussen 6 en 19 jaar onder 

supervisie van de bekende Hilversumse 

vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek. De 

jonge violisten komen uit het hele land 

en verder. Ze komen wekelijks naar 

Hilversum voor hun individuele les-

sen bij mevrouw Wijzenbeek. Verder 

wordt iedere zaterdag samen met cel-

loleerlingen van collega-docenten aan 

het Conservatorium van Amsterdam 

intensief kamermuziek gestudeerd in 

verschillende bezettingen. Daarnaast 

volgen ze masterclasses en treden ze re-

gelmatig op in binnen- en buitenland. 

Afgelopen zomer was het ensemble 

bijvoorbeeld in Zwitserland en op het 

Grachtenfestival in Amsterdam. Wij 

nodigen u 7 oktober van harte uit om 

te komen genieten van deze jonge, zeer 

talentvolle musici! Aanvang 20,15 uur. 

Kaarten

U kunt kaarten kopen bij Brinkers 

Mode en Lingerie, Dammerweg 1. De 

kaarten kosten € 17,50 per stuk, inclu-

sief programmaboekje en een drankje 

na afloop. U wordt verzocht contant te 

Topstrijkers van morgen in Willibrordkerk 

betalen, pinnen is helaas niet mogelijk.

U kunt ook kaarten bestellen via de website 

(http://www.concertenopdeberg.nl/ ). Als 

u via de website kaarten bestelt, liggen deze 

30 minuten voor aanvang van het concert 

op naam klaar bij de ingang van de kerk.

NEDERHORST DEN BERG- De nieu-

we seizoenfolder met de Jagthuis-

concerten is van de zomer bij velen 

in de brievenbus gegleden. Wat kunt 

u dit seizoen zoal verwachten? 

Begin oktober vieren we het eerste lus-

trum van het Klassieke Muziek Week-

end. Daarin staat de piano uit Mozarts 

tijd centraal en we verklappen u vast 

dat Bart van Oort van de partij zal zijn! 

We verwachten dit jaar verder twee kla-

rinettrio’s, een aantal duo’s: voor viool 

en piano, cello en piano maar ook de 

bijzondere combinatie viool en contra-

bas. Natuurlijk mogen een pianotrio en 

strijkkwartet niet ontbreken. 21 maart 

vieren we de Happy Bachdag met vi-

olist Mathieu van Bellen. Het Berlage 

Saxofoonkwartet neemt Jan Brokken 

mee in hun gezamenlijke programma 

‘De weg naar de vrijheid’. 

Komend seizoen valt er dus weer veel 

te genieten in het Jagthuis. Maar we 

beginnen met Pianoduo Scholtes & 

Janssens. Op het programma van Les-

tari Scholtes en Gwylim Janssens staat 

de Schilderijententoonstelling van 

Moussorgsky in een bewerking voor 

piano vierhandig. Voor de pauze hoort 

u werken van Erik Satie, Maurice Ra-

vel en Alexander Rosenblatt. Het con-

cert op zondag 24 september begint 

om half vier. Om het openingsconcert 

van dit 17e seizoen een extra feestelijk 

tintje te geven mag u voor dit concert 

gratis een introducé meenemen.

Alles is na te lezen in de nieuwe sei-

zoenfolder. Daarin staan ook de mo-

gelijkheden voor abonnementen. Wilt 

u een brochure ontvangen, mail dan 

uw naam en adres naar stal@jagthuis.

nl of vraag er een aan bij Het Jagthuis 

(zie onder). Alle concerten staan bo-

vendien vermeld op de website: www.

jagthuis.nl.  

Pianoduo Scholtes & Janssens: zondag 

24 september 2017, aanvang 15.30 uur, 

entree 17,50 euro (tot 25 jaar 10 euro). 

Reserveren via de website www.jag-

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

of telefonisch 0294-252609. De locatie 

Opening 17e seizoen Jagthuis-concerten

Schilderij tentoonstelling Moussorgsky

LOOSDRECHT- Het komend week-

end is het Loosdrecht Jazz Festival. 

Twee avonden genieten van topjazz 

in de botenloods van jachthaven 

Het Anker in Loosdrecht. Plus op za-

terdagmiddag een fraai programma 

voor de jeugd. 

Op vrijdagavond classic jazz. Ontspan-

nen luisteren naar de Dutch Swing 

College Band, de naam zegt al genoeg. 

Maar ook pianogigant Peter Beets met 

zijn kwartet en zangeres Fay Claassen 

zullen de luisteraars muzikaal over-

donderen. Heel bijzonder is dat Her-

mine Deurloo op haar mondharmo-

nica een tribute aan Toots Thielemans 

zal spelen. 

Op de zaterdagmiddag (14-18 uur) is 

er een gratis programma voor de kin-

deren. Aan de haven van Het Anker. 

Diverse combo’s van de muziekschool 

Amsterdam zullen optreden evenals 

de Biggles Big Band. 

En je kunt ook zelf 

muziekinstrumenten 

maken. 

Zaterdagavond

Presentator Kent 

Hanson zal naast In-

cognito ook de New 

Cool Collective met 

Mark Reilly aankon-

digen. Tot slot het 

Amsterdamse Bruut! 

De muziek die ze spelen omschrijven 

ze zelf als superjazz, enerzijds tussen 

jazz en rock, anderzijds geïnspireerd 

door de boogaloo. 

15- 16 september; 19.30 uur; Het An-

ker, Oud Loosdrechtsedijk 171; 035 

- 582 73 02; vrijdag: € 29,-; zaterdag: € 

39,-; passe partout: € 58,-. www.loos-

drechtjazzfestival.nl

New Cool Collective Big Band 

Nog kaarten voor het 
Loosdrecht Jazz Festival

van het concert is Het Jagthuis, Middenweg 

88, Nederhorst den Berg (Horstermeer).
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Hervormde gemeente ’s-Graveland; 

Noordereinde 14, www.hervormdegemeen-

tesgraveland.nl Stalpaertstichting: www.da-

nielstalpaert.nl; Kerkdienst: elke zondag om 

10 uur; Dominee: Geert van Meijeren; domi-

nee@hervormdegemeentesgraveland.nl, 

035-6560598

De vakanties zijn afgelopen, de scholen weer 

begonnen en er staat weer file in de spitsuren. 

Ook in de kerk start er een nieuw seizoen, met 

activiteiten. Natuurlijk zijn er de kerkdiensten, 

maar er gebeurt van alles in en om de kerk. Er 

worden bezoekjes gedaan bij ouderen of an-

deren die dat nodig hebben, bloemetjes wor-

den uitgedeeld bij jubilea of andere feestelijke 

gelegenheden. Er wordt een helpende hand 

toegestoken bij iemand die bijvoorbeeld een 

ritje naar het ziekenhuis moet maken. Er zijn 

kringen waarop uit de bijbel wordt gelezen of 

een ander boek wordt gelezen. Kringen waarop 

met elkaar gepraat wordt over geloof en leven. 

Er zijn clubs voor kinderen waarin ze gezellig 

met elkaar bezig zijn, voor kinderen  en jon-

geren van de kerk, maar ook kinderen die niet 

naar de kerk gaan doen vrolijk mee.  Jongeren 

krijgen les over wat geloof inhoudt en wie God 

is. Daarbij zijn er ook nog eens concerten, een 

rommelmarkt, een fietstocht, nogmaals: er ge-

beurt van alles in en rondom de kerk. 

Zo proberen we een gemeenschap te vormen, 

elkaar vast te houden en met elkaar mee te le-

ven in vreugde en verdriet. Daarbij kijken we 

niet alleen naar onszelf als kerk, maar probe-

ren we ook breder om ons heen te kijken in de 

maatschappij van Wijdemeren. Maar de core-

business van de kerk zijn toch de kerkdiensten, 

omdat we geloven dat we mogen leven uit de 

liefde van God en zo ook elkaar mogen bena-

deren en Gods liefde handen en voeten mogen 

geven. Wees vooral van harte welkom in de 

kerk of op een van de activiteiten! 

PKN Nieuws september

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

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

Humanitas is er voor mensen die het even 
niet in hun eentje redden. 
Humanitas laat zich inspireren door humanistische
waarden, en staat open voor iedereen. 
Humanitas ’t Gooi is misschien op zoek naar u: 

             Vrijwilligers Vriendschappelijk huisbezoek

Met name in NederhorstdenBerg/ Ankeveen en omgeving 
Individueel huisbezoek aan, meestal ouderen, die behoefte hebben aan 
een gesprek, een wandelingetje samen maken, een spelletje doen, etc. 
Gevraagd wordt: goed kunnen luisteren, bereid zijn om langere tijd  
iemand (twee)-wekelijks te bezoeken 

Geboden wordt: 
-een vrijwilligersfunctie waarin je echt iets voor een ander kunt betekenen 
-reis/parkeerkostenvergoeding 

Voor nadere inlichtingen of aanmelding kunt u contact opnemen met Humanitas ‘t Gooi: 

tel. 035-6286093 (evt. inspreken op voicemail), mail tgooi@humanitas.nl.

WIJDEMEREN- Zondag 

17 september start de 

Oecumenische Vredesweek 

2017 in Nederhorst den 

Berg en wordt afgesloten 

op zondag 24 september te 

Kortenhoef. 

Beide diensten staan in het 

teken van de kracht van ver-

beelding. Een thema dat is 

aangereikt door de vredesbe-

weging PAX, gebaseerd op de 

situatie waarin wij ons als ‘we-

reldburgers’ bevinden. Con-

flicten tussen mensen spelen 

niet alleen ver weg, maar zijn 

dichtbij gekomen. In ons ei-

gen land versterken populisti-

sche leiders en bewegingen de 

polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. 

Er wordt veel geschreeuwd en 

weinig geluisterd. Veel men-

sen voelen zich hier mach-

teloos over en ervaren een 

gebrek aan verbinding met 

mensen in hun eigen buurt. 

Ook internationaal nemen 

spanningen en tegenstellingen 

toe. In oorlogsgebieden is veel 

verbeeldingskracht nodig om 

te blijven geloven in vrede, in 

ons eigen land om elkaar te 

blijven vinden. In de diensten 

gaan we op zoek naar verbeel-

dingskracht om ons los te ma-

ken van bestaande beelden en 

overtuigingen.

We hopen u te kunnen ver-

welkomen op :

17 september om 10.00 uur in 

de Willibrordkerk, voorgan-

gers zijn diaken Wim Balk, 

Herman van der Molen, ds. 

Evert-Jan van Katwijk.

24 september om 11.00 uur in 

het Oude Kerkje van de OSG 

te Kortenhoef, voorgangers 

zijn hier ds. Corry van Eg-

mond, pastor Annie Visser en 

diaken Wim Balk. 

Vredesweek 2017 

De kracht van verbeelding

ANKEVEEN- Op woensdag 

20 september vertoont De 

Dillewijn de zeer succesvolle 

film Amadeus uit 1984. Deze 

film won destijds 8 Oscars. De 

aanvang is 19:30 uur.

De films in De Dillewijn staan 

dit seizoen in het teken van de 

biografie en het ‘waar’ gebeur-

de verhalen.

Amadeus wordt verteld van-

uit het perspectief van tijd-

genoot Antonio Salieri, die 

op het hoogtepunt van zijn 

roem door de jonge Mozart 

muzikaal wordt vernederd ten 

overstaan van keizer Josef II. 

Salieri, inmiddels beland in 

het gekkenhuis, vertelt in te-

rugblik hoe hij besluit de car-

rière van zijn rivaal te dwars-

bomen ter meerdere eer en 

glorie van zijn eigen inferieure 

melodieën. 

Aanvang 19:30 uur. Kaarten 

à € 6,50 te bestellen via www.

dedillewijn.nl

Speelfilm Amadeus 
in De Dillewijn

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

Adverteren?  Kijk ook op www.weekbladwijdemeren.nl

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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ANKEVEEN- Het is stil geweest in 

Ankeveen de afgelopen zomer. 

Daar gaat vanaf nu verandering in 

komen! Theater De Dillewijn is weer 

klaar voor een nieuw seizoen met 

opnieuw grote namen, verrassende 

nieuwkomers en enkele oude be-

kenden. Kijk op de website voor het 

complete aanbod. 

Nog beter: abonneer u op de nieuws-

brief om echt helemaal op de hoogte 

te blijven. Maar, de zomer is nog niet 

helemaal voorbij. U kunt nog even 

nagenieten van de afgelopen zomer-

vakantie. Jan Rot houdt u op zaterdag 

16 september een hele avond in de 

stemming met zomerhits van toen en 

nu, samen met Marjolein Meijers en 

Jan van der Meij. Zij brengen een mix 

van de malste en mooiste liedjes uit 

warme landen.

Van Lambada, Bamboleo en Borri-

quito tot klassiekers als Summertime 

blues, Dreadlock Holiday en Ticket 

to the Tropics. Kijk op de website van 

De Dillewijn naar de trailer om te 

zien wat u kunt verwachten. Aanvang 

20.15 uur. Kaarten € 18.00 te bestellen 

via www.dedillewijn.nl

Jan Rot opent nieuwe seizoen Dillewijn 

Kunst DOOR: NIELS VAN DER HORST

NEDERHORST DEN BERG- Zijn kunst 

dwingt af dat je er naar kijkt. Je wil 

er ook naar kijken omdat er wat te 

zien valt. Henk Ravenhorst schildert 

nog niet zo lang maar dat is aan 

zijn werk niet te zien. Integendeel. 

In september en oktober kunt u 

een aantal werken van hem in Het 

Spieghelhuys bewonderen.

Sommigen kennen hem wellicht van 

de maandelijkse jamsessie die hij or-

ganiseert in jachthaven Ottenhome te 

Kortenhoef. Een geheel andere kunst-

vorm beoefent hij sinds een paar jaar 

zelf: de schilderkunst. Op bezoek bij 

zijn tijdelijke atelier in Bussum vraag ik 

hem als eerste wat hij qua beroep doet. 

“O, dan moet ik de afgelopen drie jaar 

eerst even samenvatten. Ik ben 35 jaar 

werkzaam geweest in de financiële sec-

tor tot ik door een reorganisatie boven-

tallig werd. Vervolgens heb ik een jaar 

nagedacht over wat wilde, kwam toch 

weer bij mijn oude leest maar kreeg 

vervolgens prostaatkanker. Daarvan 

ben ik bijna hersteld, maar in die pe-

riode ben ik dus gaan schilderen en 

niet meer teruggegaan naar m’n oude 

werkzaamheden. Ik deed al aan foto-

grafie, dus was bekend met beeldend 

materiaal. Ik noem mezelf beeldend 

kunstenmaker.”

Stijl

Kun je je werk omschrijven? “Twee 

jaar geleden ben ik dus echt fulltime 

gaan schilderen en heb een stijl ont-

wikkeld met het paletmes. Er komt van 

alles uit waar ik mijn ziel en zaligheid 

in kwijt kan. Mensen reageren er ook 

leuk op en het een bevordert het ander. 

Ik probeer veel uit en ontwikkel op die 

manier door. Het moet kleurrijk zijn, 

expressief zijn, het moet iets vertellen. 

Mijn zorgen over de wereld en onze 

maatschappij zitten er ook bijna altijd 

wel in. Verder moeten mensen er bij 

kunnen fantaseren. Ik ga heel erg de 

breedte in en probeer tussen realisme 

en abstract in te zitten. Het is voor 

mij één grote wilde tocht. Momenteel 

probeer ik helemaal los te komen van 

beeltenissen en echt helemaal abstract 

te werken. Dat is een proces waarbij ik 

merk dat ik toch neig naar het maken 

van een voorstelling. Daarvan los ko-

men is moeilijker dan ik dacht.”

Tentoonstellingen

“Begin dit jaar was ik op een gegeven 

moment een whiskyproeverij aan het 

organiseren. Op dat moment had ik 

tien werken. Omdat je met je kunst 

wat wil teweegbrengen, bedacht ik 

om die schilderijen daar op te hangen 

en er een expositie aan vast te plak-

ken. Ik deelde al veel op social media 

Knallende kunst in het Spieghelhuys

en kreeg daar redelijk wat aandacht maar 

voor ik het wist, wilden mensen nu ineens 

mijn schilderijen ook hebben. Naar aanlei-

ding van een stukje hierover in een lokaal 

krantje werd ik gevraagd om in Bussum te 

exposeren. En nu hang ik dus ook in het 

Spieghelhuys. Verder sta ik in zaterdag nog 

op Ankeveen Artistique. En tijdelijk ben ik 

te vinden in dit atelier in Bussum. Mocht 

iemand een (ongebruikte) ruimte weten 

waar ik verf op de grond mag morsen, hoor 

ik het graag! Info: https://hnk-r.exto.nl

VREELAND- Sterren van Vreeland or-

ganiseert in de laatste 2 weekeinden 

van september een overzichtsten-

toonstelling met werk van Joop van 

Huissteden, Bergs -Vreelands beel-

dend kunstenaar tussen erfgoed en 

kunst (1922-2000)  in de Grote Kerk 

van Vreeland. 

Zijn gevelstenen sieren Vreelandse 

huizen. Zijn houten beelden zijn zo 

geliefd dat eigenaars die amper willen 

uitlenen. Zijn abstracte expressieve 

schilderijen roepen direct associaties 

op met de omgeving hier. Tijd voor 

een ontmoeting met het werk van 

deze kunstenaar die geboren werd in 

Nederhorst den Berg (1922) en vanaf 

1960 in Vreeland woonde, werkte en 

les gaf.

De tentoonstelling wordt op 22 sep-

tember om 16 uur geopend door wet-

houder Pieter de Groene in de Grote 

Kerk te Vreeland. Micha Cluysenaer, 

historica, geeft een kunst-historisch 

kader en zoon Bas van Huisstede heet 

u welkom namen de familie.

U kunt kijken naar een film, foto’s en 

wetenswaardigheden over zijn leven 

in Nederhorst den Berg en Vreeland. 

En op de laatste zondagmiddag, op 1 

oktober, is er een actieve werkplaats.

Za 23; zo 24 sep; za 30 sep; zo 1 okt: 

12 -17 uur; wo 27 sep 15.00 – 

21.00 u (entree gratis)

Op woensdagmiddag 27 sep 

is er van 14 tot 15 uur een 

lezing in de Grote of Sint 

Nicolaaskerk door Micha 

Cluysenaer, met aansluitend 

rondleiding door Sophia van 

Huisstede met een drankje 

na afloop (entree € 5). U bent 

van harte welkom! Opgeven 

wordt op prijs gesteld op: an-

nelies@sterrenvanvreeland.

nl of 06 57 84 43 27; 

Meer informatie: 

www.sterrenvanvreeland.nl

Ontmoet Joop van Huissteden in Vreeland

Veel activiteiten bij 
Natuurmonumenten 
‘s- GRAVELAND- In september zijn 

er veel activiteiten bij de Natuurmonu-

menten, voor jong en oud. ’s Avonds en 

overdag. Vleermuizen spotten met een 

batdetector, een excursie naar Trom-

penburg, eventueel samen met landgoed 

Gooilust, of gewoon struinen met de 

boswachter op Boekesteyn en Schaep en 

Burgh of spot de uilen op Boekesteyn. 

Een ruime keuze, voor elk wat wils. 

Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek, 

Noordereinde 54b, 1243 JJ;  ’s-Grave-

land; 035 - 656 30 80

www.natuurmonumenten.nl/bcgooien-

vechtstreek
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Sport

Gelet op de weersverwachtingen 

voorafgaande aan het weekend, 

was het niet helemaal een verras-

sing dat niet alle wedstrijden door 

gingen, maar dat het zo vroeg in het 

seizoen is, was wel enigszins verras-

send te noemen. 

En dus moest er zaterdagmorgen in 

alle vroegte gekeurd worden. Speelveld 

2 en 3 bleken de regenval niet aan te 

kunnen en werden uit het programma 

genomen. 

Nieuwe kantine-inrichting

Gelukkig gingen de wedstrijden op het 

kunstgrasveld gewoon door en konden 

de gasten van zaterdag ook het resul-

taat zien, waaraan de afgelopen maan-

den zo hard aan gewerkt is: de nieuwe 

kantine-inrichting. Het was goed voor 

de vrijwilligers om te horen en te zien 

dat het in de smaak viel. Voor de kan-

tine-medewerkers was het misschien 

ook even wennen, maar daarvoor zijn 

de komende weken drie informatie-

bijeenkomsten met onder uitleg over 

een nieuw kassasysteem.

 

Poulewedstrijden senioren

Het 1e heeft ook de tweede bekerwed-

strijd met 3-0 weten te winnen. Het 

had de wedstrijd gedurende 90 minu-

ten onder controle en door doelpun-

ten van Paul Kwantes, Daan Verdam 

en Joost Verdam werd dat in de score 

tot uiting gebracht. Het doelpunt vlak 

voor tijd van Taeke Bakker betekende 

dat het 2e het puntverlies beperkte en 

met 2-2 gelijk speelde tegen Abcoude 

3. Op zaterdag verloren Za2 en VR1 

nipt met 2-3 en 3-4 hun tweede beker-

wedstrijd.

Schalke auf Toernee 

in de herfstvakantie 

In de herfstvakantie breiden we dit jaar 

het voetbalaanbod (naast het 4x4 toer-

Voetballen in ’s-Graveland

Regen spelbreker op zaterdag

Modderfiguur Lex Galesloot
Met veel moeite hadden toch veel in-

zenders de juiste ‘Modderfiguur’ op de 

Achterpagina herkend. Het was Lex Ga-

lesloot en niet zijn tweelingbroer Luuk. 

Beide 12-jarigen deden mee aan de Mut 

Race t.g.v. het 135-jarig bestaan van de 

Horstermeerpolder. Lex wist zeker dat 

alle modderspatten inmiddels wegge-

spoeld waren en durfde nu wel op de 

foto. Met zichzelf als ingelijste Modder-

figuur. 

KORTENHOEF- De Stichting Buro 

Sport, met een fraaie trainingsruim-

te boven sporthal De Fuik, bestaat 

nu ruim een jaar. En groeit gestaag 

door, volgens bestuurslid en trainer 

Raimon Knip. A.s. zaterdag is er een 

Open Huis tussen 11 en 13 uur.

Op maandagavond traint Raimon 

himself een groep mannen en vrouwen 

die het nodig vindt om in ieder geval 

één keer per week iets te doen aan hun 

lichamelijke gesteldheid. Het niveau 

loopt uiteen, de sfeer is ongedwongen 

en de voldoening na afloop is door-

gaans groot. De trainer verzorgt steeds 

andere oefeningen, van push ups op 

een matje tot touwtjespringen, of steps 

in combinatie met gewichten. Uiter-

aard mag je ook fietsen, roeien, hardlo-

pen of bewegen op de crosstrainers. Of 

zelfs een gigantisch krachtstation uit-

testen. Voldoende apparatuur dus om 

je spieren en conditie op peil te hou-

den en Raimon slaagt er altijd in om 

je grens weer een beetje te verleggen. 

Zo zijn er meer dan 70 personen die 

doordeweeks gebruik maken van Buro 

Sport, dat dus geen commerciële fit-

ness is, maar een ontmoeting door en 

voor vrijwilligers. Voor een zeer schap-

pelijke prijs. Een strippenkaart voor 

10 keer sporten kost slechts 50 euro en 

voor de jeugd € 20,-, een jaar voor een 

gezin: 150 euro. 

Als je de nieuwe richtlijn van de Ge-

zondheidsraad van 2,5 uur matig in-

tensief sporten met spier- en botver-

sterkende activiteiten bekijkt, kun je 

dat met gemak halen bij Buro Sport. 

Je hebt diverse loopgroepen plus een 

aantal bewegingsgroepen voor jong 

en oud, waar ook Suzan Stougie en Ab 

Faas actief zijn als trainer. 

Naast die groepen maken ook turn-

vereniging ODIS, voetbalclub SV ’s-

Graveland en schaatsvereniging De 

Vijf Dorpen gebruik van deze plek. 

Daarnaast gaat Sport Service ‘t Gooi 

zich vestigen in de sportruimte, zodat 

coördinator Eduard van Winsen een 

aanspreekpunt krijgt in Kortenhoef. 

Blijkbaar was de gemeente ook tevre-

den over het eerste jaar, want de ver-

huur is verlengd tot 1 januari 2020. 

Stichting Buro Sport is flexibel, er is 

van alles mogelijk. Sport mee of kom 

met een eigen idee. Misschien wilt u 

Stichting Buro Sport groeit gestaag door 

zelf wel training geven of zoekt u een stage-

adres, het kan allemaal. 

Kom eens kijken a.s. zaterdag! Meer info: 

www.stichtingburosport.nl; info@stich-

tingburosport.nl

Adres: Zijkant Sporthal De Fuik; Zuidsin-

gel 60; 1241 HD Kortenhoef. 

nooi) uit met voetbalclinic van de Duitse 

profclub Schalke ’04. Op maandag 23 ok-

tober trainen de deelnemers onder begelei-

ding van echte FC Schalke 04 jeugdtrainers 

op onze velden. Op dinsdag 24 oktober kan 

er per touringcar naar de Veltins Arena in 

Gelsenkirchen gegaan worden. Voor meer 

informatie en aanmelden, zie onze site: 

http://svsgraveland.com/schalke-04-auf-

toernee-bij-s-v-s-graveland/.

WIJDEMEREN- De Grote Clubactie 

gaat dit jaar van start op zaterdag 

16 september. Leden van vereni-

gingen uit Ankeveen, ’s-Grave-

land, Kortenhoef, Loosdrecht en 

Nederhorst den Berg gaan langs de 

deuren om loten te verkopen. 

Ze doen mee aan de jaarlijkse actie om 

de clubkas te vullen. Clubs gebruiken 

de opbrengsten vooral voor materiaal, 

activiteiten, de huur van een accom-

modatie en begeleiding. Maar liefst 

80% van de opbrengst van de loten 

gaat direct naar de verenigingen. 

De Grote Clubactie bestaat dit jaar 

45 jaar, een gedenkwaardig jubileum. 

Vanaf het begin draagt de Grote Club-

actie bij aan de financiële ge-

zondheid van duizenden clubs 

in Nederland. Jaarlijks nemen 

bijna 6.000 verenigingen deel 

aan de Grote Clubactie, zo’n 

225.000 leden gaan de straat 

op om loten te verkopen voor 

hun club. Inwoners van de vijf 

dorpen kunnen ook dit jaar de 

clubs uit hun omgeving weer 

steunen. Net als voorgaande 

jaren bedraagt de hoofdprijs 100.000 

euro en zijn er vele andere prijzen te 

winnen, waaronder een auto.

Deelnemers

Algem. Gymnastiekverenig. Neder-

horst den Berg; Voetbal Vereniging 

Nederhorst; Judoclub Nederhorst; SV 

Loosdrecht; gymnastiekvereniging 

Nilo; tennisvereniging de Rading; 

handbal- en voetbalvereniging ASV 

’65; gymnastiek- en volleybalvereni-

ging Odis; BMOL; voetbalvereniging 

’s-Graveland. 

Grote Clubactie start op 16 september

DOOR: HERMAN STUIJVER EN MARC DEGEKAMP 
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Sport DOOR: HERMAN STUIJVER, DICK BLOM EN AD VAN BENSCHOP 

’s- GRAVELAND- Natuurlijk kan een 

vriendenteam tegen een stootje, 

maar de allereerste thuiswedstrijd 

van het zaterdagelftal van SV ’s-

Graveland eindigde na 85 minuten 

overheersing in een pijnlijke neder-

laag tegen Eemnes-5.  

Een groep ’s-Gravelandse voetballers 

wilde af van de zondagochtend, dus 

slaagde men erin om een zaterdagel-

ftal samen te stellen, voor het eerst in 

de geschiedenis van de bijna 100-jarige 

blauwwitte club. Met een aantal spelers 

uit het tweede zondagelftal, aangevuld 

met voetballers uit de lagere regionen 

en nieuwe aanwas heeft trainer/ leider 

Kees Langerak 22 namen om zich heen 

verzameld. “Het is echt een recreatie-

elftal” zegt initiatiefnemer Joey van 

Wettum “maar we willen wel naar be-

horen presteren. Dus trainen we ook 

elke donderdag onder Kees en op dins-

dag samen met het vierde.” “Niet ver-

plicht, wel stimuleren “voegt Langerak 

eraan toe. Het is een zeer gemêleerd ge-

zelschap, variërend tussen 20 en 50 jaar. 

Vader Dik van Enk in het doel en zoon 

Bart in de spits vormen deze uitersten 

en daar tussenin ex-eerste elftalspelers 

als Tom van Rijn, Wouter Steenvoor-

den en Martijn Miltenburg. De laatste 

moest verstek laten gaan, want hij is 

de nacht ervoor vader geworden van 

Jari. De ‘ooms’ van zijn elftal zien al uit 

naar het kratje bier dat hier de beschuit 

met muisjes vervangt. En verder zijn 

Floris en Paul aanwinsten die al zeker 

10 jaar geen voetbalschoenen meer 

hebben aangedaan. Sfeer is alles, maar 

het oog wil ook wat. Daarom sponsort 

Joey met zakenpartner Thijs Vorstman 

shirtjes, broekjes, sokken (uit en thuis) 

met Open Haardhout Gigant, keeper 

Dik levert Intersell sporttassen, Huart 

Makelaardij is goed voor de poloshirts 

en INHilversum Schoonheidssalon 

voorziet de heren van bidons en water-

zakken. Als dat geen uitstraling is. 

Anton Huart had in de week ervoor 

tijdens de geflatteerd verloren match 

tegen Nieuwland-5 de eer om de al-

lereerste treffer van een ’s-Gravelands 

zaterdagteam te scoren. “Het was in de 

22e minuut” ver-

klaart de doorgaans 

koele kikker “maar 

wat er toen door 

me heen ging, zal ik 

van mijn leven niet 

meer vergeten.”

Afgelopen zaterdag 

leek de missie om 

de eerste thuiswed-

strijd te winnen 

glansrijk te slagen. 

De gehele eerste 

helft domineerde 

de ploeg, met twee 

mooie doelpunten 

van uitblinker Tom 

van Rijn als resul-

taat. Na de thee 

werd Eemnes iets sterker, maar inval-

keeper Jos Steenvoorden, die de gebles-

seerde Dik van Enk al na 12 minuten 

verving, voorkwam erger. De laatste 5 

minuten verliepen echter desastreus 

voor de thuisclub. In de 87e en 88e en 

92e minuut sloegen de Eemnessers met 

enig fortuin terug met drie doelpunten. 

Eerste thuiswedstrijd zaterdagelftal SVS

Gloedvolle opening eindigt in mineur

Natuurlijk leverde dat even een dipje op 

tussen de voetbalvrienden, maar niet van 

lange duur. Want de gezelligheid na afloop 

vergoedde veel. Bovendien zal trainer Lan-

gerak zijn manschappen op het trainings-

kamp komend weekend op de Wageningse 

Berg genoeg vaardigheden inoefenen om 

nog sterker terug te komen.  

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand zomer-
competitie biljarten
4 sept.: Mw. D. Giavar-

ra (5 pt.), M. Zieleman 

(5 pt.), B. Worp (4 pt.), 

J. van Greuningen (1 pt.), W. Clements 

(0 pt.)Stand aan kop: J. van Greuningen 

11-39, M. Boelhouwer/ J. Vrijburg 11-35

Uitslag maandtoernooi koppelklaver-
jassen 9 sept. (bovenste 3 plaatsen, 28 

deelnemers): 1. Mw. G. Scheepmaker 

& Mw. T. Snel (5068 pt.), 2. Mw. B. Cle-

ments & Mw. B. Vernooy (4956 pt.), 3. 

Dhr. H. Tinmaz & Dhr. W. Voorn (4793 

pt.) Eerstvolgende maandtoernooi: za-

terdag 14 oktober (aanvang 16.00 uur)

Programma
Donderdag 14 sept. 19.30 uur: 1e ronde 

onderlinge biljartcompetitie BV Over-

meer, zaterdag 16 sept. 16.00 uur: slot-

ronde zomercompetitie biljarten (zater-

dag-poule), maandag 18 sept. 19.30 uur: 

slotronde zomercompetitie biljarten 

(maandag-poule)

Openingstijden bar (ook voor niet-
leden) + contactgegevens
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, adres: Overmeerseweg 5a Neder-

horst den Berg, telefoon: 06.20.40.80.58

Een onverwachte overwinning van 

ASV op derdeklasser Nederhorst in 

de voorrondes van de bekerwed-

strijden: 6-5. Al snel kwamen de gas-

ten op voorsprong door een mooie 

schuiver van Luuk van Huissteden. 

De Bergers hadden een overwicht, 

het wachten was op meer doelpunten. 

Doch de Ankeveners vonden elkaar 

steeds beter in de combinaties. Good 

old Yoeri Tol scoorde nog in de eerste 

helft drie fraaie goals, waaronder een 

wonderschone lob. De Bergse storm 

was uitgeraasd. Na de thee liepen de 

Ankeveners nog verder uit toen de 

Bergse nr. 5 te laat ingreep. Een penalty 

was het gevolg. Het werd nog gekker 

toen de net ingevallen Michael Kisjes 

een verdwaalde voorzet binnen kopte. 

De gasten wisten het even niet meer, 

ze kregen zelfs twee gele kaarten in 1 

minuut. De ploeg van Youssef Bou-

ali deed de tegenstander nog meer pijn 

toen Yoeri Tol een tweede pingel be-

nutte. Een ongekende 6-1 voorsprong. 

In het laatste kwartier doofde het vlam-

metje aan Ankeveense zijde langzaam 

maar zeker. Zelfs zaterdag-2 speler Tim 

Holdinga mocht zijn opwachting ma-

Voetballen in Ankeveen

Doelpuntenfestijn tegen Nederhorst

Als onderdeel van de festiviteiten 

van het VVN50- jubileum komen de 

vrouwen van AFC Ajax een voetbal 

clinic geven op 23 september van 

11.30 – 13.00 uur op ons sportpark. 

Naast deelname van alle Nederhorst-

meiden is er voor hun vriendinnen, 

zusjes, nichtjes etc. nog een beperkt 

aantal plaatsen beschikbaar (leeftijds-

categorie 7 -17  jaar.) Lijkt het je leuk 

om ook mee te doen, ga voor meer info 

en hoe aan te melden naar onze site.

Nederhorst 1 stelt teleur

Nederhorst liep tegen een 6-5 neder-

laag aan tegen een veel feller en fysiek 

sterker ASV. Al vroeg pakten de Ber-

gers via Luuk van Huisstede een voor-

sprong en zag het er goed uit. Echter 

nadat Youri Tol namens de thuisploeg 

in de 37e minuut fraai gelijk maakte 

was het mis. Nog voor de pauze werd 

slecht verdedigen afgestraft door de-

zelfde Tol 3-1.

Even leek Nederhorst terug te komen 

nadat Adilio Augustin was ingevallen. 

Echter via een strafschop werd het 4-1 

en daarna werd het via twee treffers 

zelfs nog erger. In de laatste 13 minu-

ten kwamen de roodgelen nog goed 

terug. Via Luuk , 2x Adilio en Rijk 

Bruins werd het uiteindelijk 6-5. Er 

ligt nog wel wat werk voor trainer en 

technische staf van Nederhorst na deze 

deceptie.

Nederhorst- 2 pakte via twee treffers 

van Jeroen Bouwer de volle winst op 

PVCV en maakt met ’s Graveland- 2 uit 

wie er door gaat in het bekertoernooi..

Jeugd

JO19-1 winnen in een spannend duel 

ook hun tweede bekerwedstrijd. Na de 

eerdere winst op hoofdklasser MSV’19 

was er de 2-1 winst op CSW. Maar ook 

bij de jongste jeugd zijn er goede resul-

taten. JO9-1 en JO8-1 zijn beide nog 

ongeslagen in het bekertoernooi.

Meer info, aanmelden, uitslagen e.d. 

zie www.vvnederhorst.org

Voetballen in Nederhorst

Ultieme verrassing: Ajax Clinic Dames 

ken. In het laatste kwartier werd het nog 

spannend, want de buren uit Nederhorst 

scoorden nog 4 keer. Gelukkig voor ASV 

’65 floot de scheidsrechter af voordat de ge-

lijkmaker viel.  
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KORTENHOEF- Sinds kort verschijnt 

Kortenhoever Tim van der Wiel 

regelmatig in een tv-reclame van 

Nationale Nederlanden als de jonge 

opkomende ondernemer die soms 

een miljoen jongeren per dag trekt 

op Snapchat. Wat doet deze klein-

zoon van de legendarische wethou-

der Gerard Torsing?

Het valt niet mee om de 19-jarige te 

ontmoeten. Hij vult lange dagen met 

gesprekken met klanten, strategieën 

bedenken, overleggen, reizen, enzo-

voort. Altijd bezig. “Ja, het is haast niet 

meer bij te houden. We werken met 8 

man, maar we zouden best kunnen uit-

breiden.”

Een paar jaar geleden ontdekte Tim 

met zakenpartner Liam Tjoa (20) het 

sociale medium Snapchat. Maken ou-

deren veelal gebruik van traditionele 

sociale kanalen als Facebook en Twit-

ter, jongeren tussen 13 en 30 jaar snap-

chatten, dat zijn korte filmpjes van 10 

seconden en foto’s. Het gaat om het 

hier en nu. Dagelijks worden er zo’n 

300 miljoen berichten wereldwijd uit-

gewisseld. Tim en Liam doken in een 

gat, ze startten GoSpooky. Hun bedrijf 

is gespecialiseerd in het creëren van 

passende Snapchatcampagnes en -stra-

tegieën voor adverteerders. “We heb-

ben al gewerkt met grote bedrijven als 

Albert Heijn, Randstad, RTL Neder-

land, Lowlands en HEMA. Wij bieden 

ook een uniek analyticssysteem dat 

meer inzicht geeft binnen Snapchat. 

Dat is echt een mijlpaal: het is iets wat 

Snapchat zelf nog niet heeft.” Van der 

Wiel vertelt dat hij zowel het zakelijke 

als het creatieve aspect van GoSpooky 

boeiend vindt. “Hoewel ik zelf geen 

filmpjes meer maak, vind ik het wel 

creatief om met opdrachtgevers te wer-

ken aan strategieën en campagnes. Het 

is mooi om de influencers te coachen 

om zo hun Snapchat fanbase nog meer 

te laten groeien.” Bedrijven moeten uit 

hun comfortzone stappen en hun doel-

groep op een andere, creatieve, manier 

aanspreken, menen de jonge directeu-

ren. Daarbij is het een voordeel dat 

jongelui als Tim en Liam weten wat er 

in de doelgroep speelt die vooral actief 

is op Snapchat en Instagram. “We zijn 

het eerste snapchatmarketingbureau 

van Europa. Met onze software kun-

nen bedrijven snaps inplannen, cam-

pagnes creëren, statistieken inzien en 

op meerdere devices tegelijk inloggen. 

Daarnaast ontwikkelen we ‘geofilters’ 

voor bedrijven en evenementen, 

een soort stickers die bezoekers van 

je zaak over een snap heen kunnen 

swipen.” De heren hebben de am-

bitie om de grootste te worden met 

de verticale video’s. Tim: “Bijna alle 

video’s zijn nu nog in landscape, 

helemaal niet handig in dit mobiele 

tijdperk. Snapchat leent zich goed 

voor onze business, maar in de toe-

komst willen we het breder gaan 

trekken en onze verticale video’s 

ook via andere kanalen gaan aan-

bieden.” Het feit dat die filmpjes er 

vaak rommelig uitzien, is juist een 

succesformule. Het lijkt daardoor 

authentiek, snel en jong. 

Ongeveer een jaar geleden ver-

wachtte GoSpooky een omzet van 

150.000 euro. En nu Tim? Diplomatiek 

antwoordt de jongeman die toen nog 

zijn VWO deed, dat hij daarover geen 

uitspraken doet. In ieder geval verhuist 

het bedrijf vanuit Breukelen binnen-

kort naar een pand in de hoofdstad.  

Tim: “Het gaat harder dan verwacht. 

Langer dan een halfjaar vooruit kijken 

kan haast niet. We zijn nu erg bezig 

met het uitrollen van onze marketing 

in Duitsland. Uiteindelijk wil ik naar 

Amerika. Dat moet kunnen.” Hopelijk 

verliezen we deze Kortenhoever niet te 

19-jarige GoSpooky- ondernemer trekt jeugd op Snapchat

Tim van der Wiel wil naar Amerika
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De scholen zijn weer begonnen. Middelba-

re scholieren fietsen door weer en wind in 

grote groepen naar Hilversum, hopelijk zonder mobieltjes in de hand.

Wijdemeren in Beeld

Mooi resultaat UNICEF
De Unicef- vrijwilligers hebben veel 

jams en bloemstukjes verkocht op het 

lommerrijke plein van het Oude Kerk-

je aan de Kortenhoefse dijk. Daar was 

onze oogstkraam vol met zelfgemaakt 

lekker en moois voor de tweede maal te 

gast tijdens het NK Palingroken op za-

terdag 2 september. Het was fijn en ge-

zellig vaste en nieuwe klanten te kunnen 

begroeten en we zijn blij met de mooie 

opbrengst van euro 2.007,--. Zo steunen 

wij met elkaar de hulp aan kinderen we-

reldwijd. Veel dank aan iedereen die, op 

welke manier ook,  aan deze actie voor 




