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WIJDEMEREN – In een tussenbalans 

over de herindeling van de Gooi- en 

Vechtstreek schrijft de provincie 

Noord-Holland dat Wijdemeren 

echt vóór 7 november moet kiezen 

voor een fusie met Hilversum voor 

2023. Zelfstandigheid biedt volgens 

het provinciebestuur geen oplos-

sing voor het gebrek aan bestuurs-

kracht. Voor 1 januari 2019 mag een 

nieuwe gemeenteraad dan de fusie-

datum bepalen. Als dat niet gebeurt, 

dan neemt Noord-Holland het heft 

in handen. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

‘Er moet een oplossing komen voor 

het lokale bestuurskrachtprobleem van 

Wijdemeren’ schrijven Gedeputeerde 

Staten. Ook uit het eigen onderzoek 

van de gemeente door Rijnconsult 

kwam dezelfde conclusie, meent de 

provincie. De raad van Wijdemeren be-

sloot op 6 juli om € 800.000 uit de alge-

mene reserves te voteren om conform 

het advies van Rijnconsult de organi-

satie op orde te brengen. De raad heeft 

geen standpunt bepaald over de door 

Rijnconsult geschetste toekomstsce-

nario’s voor de gemeente. In het open 

overleg van 11 mei jl. met gedeputeerde 

Van der Hoek gaf de meerderheid van 

de raad aan de voorkeur te geven aan 

zelfstandigheid, samenwerking zoe-

ken met andere gemeenten op PIOF-

ACH- taken en blijven van een uitvoe-

ringsgemeente. PIOFACH staat voor: 

Personeel, Informatievoorziening, Or-

ganisatie, Financiën, Automatisering, 

Communicatie en Huisvesting.

Toen zei Van der Hoek al dat een der-

gelijke keuze geen oplossing biedt voor 

het bestuurskrachtprobleem en dat 

fusie dan onvermijdelijk zou zijn. Als 

Wijdemeren toch volhardt in zelfstan-

digheid, dan zal de provincie het wet-

telijke fusieproces zelf ter hand nemen. 

Andere gemeenten

Weesp krijgt een compliment van het 

provinciebestuur over hun duidelijke 

aanpak. De Weesper gemeenteraad 

neemt op 9 november een besluit over 

de toekomst. Amsterdam en Gooise 

Meren (Bussum, Naarden en Muiden) 

hebben laten weten dat ze een ambtelij-

ke fusie gevolgd door een bestuurlijke 

fusie met Weesp reëel achten. Gooise 

Meren noemt daarbij 2022 als datum 

voor bestuurlijke fusie. Amsterdam laat 

de datum aan Weesp. Van de provin-

cie mag Weesp twee dagen laten dan 

wettelijk vastgesteld (7-11) een besluit 

nemen. Weesp moet dan wel fuseren 

(eventueel eerst ambtelijk) met een van 

bovengenoemde partners. 

Provincie blijft bij fusie van Wijdemeren

Blaricum, Huizen en Laren kiezen voor een 

ander model, waarbij de wethouders van 

deze drie gemeenten een mandaat krijgen 

voor regionale dossiers, waar Eemnes bij 

mag aansluiten. Ook willen ze de ambte-

lijke BEL- samenwerking versterken, waar-

bij Huizen ook gaat meedoen. In principe 

blijven deze gemeenten wel zelfstandig! De 

provincie staat er niet afkerig tegenover, 

maar wacht een concreet plan af begin ok-

tober. Als die versterkte samenwerking niet 

functioneert, volgt er alsnog een fusie. 

Belasting-
samenwerking

Het komend weekend viert VV 

Nederhorst haar gouden jubileum. 

Er is veel te doen. Het complete 

feestprogramma is inmiddels wel 

bekend. Nog even de highlights: 

Donderdag 21 september: vanaf 19.00 

uur Amsterdams Café met pokeren, 

hartenjagen en koppelklaverjassen. 

Coby van Dam zal oer-Hollandse lied-

jes zingen. 

Op vrijdag 22 september leest ex-top-

voetballer Andy van der Meyde i.s.m. 

Thijs Slegers om 20.00 uur het Voet-

baldictee voor. Daarna Jamsessie met 

AYA.

Zaterdag

Al om 08.30 uur: ontbijt voor de Bergse 

jeugd. Daarna tal van activiteiten als 

schminken, knutselen, springkussen 

en dwergeninstuif. Tussen 10.00 en 

15.00 uur is er jeugdvoetbal. Ook de 

Ajax Clinic voor de meiden en vrou-

wen zal tussen 11.30 en 13.00 u. veel 

belangstelling krijgen. ’s Middags is er 

ook een Snelheidsmeter die meet hoe 

hard je kan trappen en Bubble voetbal. 

Aan het eind van de middag is er een 

Ibiza Lounge ‘Café del Mar’ en wat te 

versnaperen bij Friet van Riet met Nick 

Patat. Tussen 19.30 en 19.45 uur is de 

trekking van de Loterij. De nationaal 

bekende Bergse band Fusebox sluit de 

avond af. 

Zondag

Op zondag nog meer spel en vermaak, 

met de Snelheidsmeter en Voetvolley. 

Ook is er een 30+ / 35+ toernooi voor 

Gert Hagen c.s. ’s Middags een Dart-

toernooi. Tussen 16.00 – 18.00 uur de 

receptie en reünie voor gasten onder 

wie oud-spelers

Nog opgeven voor een (of meerdere) 

bovengenoemde activiteiten? Ga naar: 

www.vv.nederhorst.org voor het in-

schrijfformulier. Deelnemen aan een 

activiteit is natuurlijk geen vereiste (wel 

erg leuk), maar je bent uiteraard ook 

van harte welkom om gewoon langs te 

komen om het feest mee te vieren. De 

feestcommissie VVN 50  gaat er van uit 

dat het 4 hele mooie dagen gaan wor-

den, dus zorg dat je erbij bent!

Vier dagen feest bij 
50-jarig VV Nederhorst 

Het raadhuis van Hilversum 

wacht op Wijdemeren

1967- 2017 

50
JAAR

Jantje Beton 
Van 13 tot en met 27 september komen 

ruim 45.000 kinderen van circa 450 ba-

sisscholen in Nederland in actie voor 

buitenspelen. De jaarlijkse Jantje Beton 

Loterij gaat weer van start. 

Sleutels gevonden
Op de hoek van de Ruysdaelstraat en 

de Pieter De Hooghlaan in de Horn- en 

Kuyerpolder in Nederhorst Den Berg is 

op vrijdag 15 september een sleutelbos 

gevonden. Het ging om 6 sleutels met 

rood adreslabeltje, maar zonder een 

adres: 1 x Onbekend; 1 x Ronin; 1 x 

Maurer; 1 x Dom (Keso) en 2 x Abus. 

Af te halen op: Jan Steenhof 4 te Neder-

horst Den Berg.



Woensdag  september 2 Weekblad Wijdemeren

RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Wo. 27 sept.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.
 Zo. 24 sept.:  11.00 uur:  
 Oec. Vredesdienst in OSG
◗ St. Martinus     
 Zo. 24 sept.: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.
◗ OLV Hemelvaart 
 Do. 21 sept.: 08.45 uur: W. Balk,
 Zo. 24 sept.: 09.30 uur: 
 Liturgiegroep.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 24 sept.: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 24 sept.:  11.00 uur:  
 Oec. Vredesdienst in OSG
 met o.a. pastor A. Visser.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 24 sept.: 09.30 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 24 sept.:  09.30 uur:  
 Ds. A. Christ.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 24 sept.:  11.00 uur:
 Oecumenische Vredesdienst 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 24 sept.: 10.00 uur: 
 T. Vroon. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 24 sept.:  
 10.00 uur: Ds. E.J. Hempenius,
 16.00 uur: Ds. Klaas de Vries.

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo.20 sep. 19.30 u. Film ‘Amadeus’ De Dillewijn, Ankeveen
do. 21 sep. 17.30 u. Smakelijk Gesprek ’t Honk, Zuidereind 15, GR.
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. 11.00 u. Taxatiedag t.b.v. Stalpaertkerk NH- kerk, ‘s-Graveland
za. 30 sep. 14.00 u. Feestmiddag Bergse ouderen Bergplaats, NdB.
zo. 01 okt. 15.00 u. D3D Jamsessie De Drie Dorpen, Ankeveen
za. 07 okt. 09.00 u. Bazaar PKN-kerk 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

Vanaf 20 september zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
Een impressie van het jaarlijkse, 3-daagse evenement Bussum 
Cultureel. Dit jaar is het thema Magie! In RegioHub gaat het over 
NIX18. GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen 
op gooitv.nl

Programma GooiTV

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

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

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

‘Gevonden Voorwerpen! ‘is de naam van de 

nieuwe tijdelijke tentoonstelling in Geologisch 

Museum Hofland, die tot stand is gekomen 

door een samenwerking tussen Geologisch Mu-

seum Hofland en archeologievereniging AWN 

Nardincklant. In deze unieke tentoonstelling 

worden hoogtepunten van de Gooise archeo-

logie gepresenteerd. Het Gooi heeft een rijke 

archeologische historie en het museum biedt 

nu een mooi overzicht hoe onze voorouders 

leefden. Meerdere voorwerpen en sporen die de 

mens  in het Gooise landschap heeft achtergela-

ten zijn nu voor het eerst te zien. 

Zie ook: www.geologischmuseumhofland.nl; 

Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 

51, 1251 EW Laren

Geologisch Museum Hofland 

Gevonden Voorwerpen
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Politiek DOOR: RIK JUNGMANN (WIJDEMEERSE WEBKRANT)

Foto: Florian van Roekel

V.l.n.r. drie burgemeesters Marc Witteman 

(SV), Bas Jan van Bochove (WS), Freek Ossel 

(Wdm) en onderzoeker Hans Bossert. Op de 

achtergrond Carolina Ligter (communicatie 

Wdm), foto: Douwe van Essen // WWK

WIJDEMEREN -  Bij het samenvoe-

gen van de afdelingen die belasting 

heffen in Stichtse Vecht, Weesp en 

Wijdemeren ging er de afgelopen 

twee jaar veel fout. Toch blijkt dat er 

onder de streep een financieel voor-

deel werd behaald, waardoor het 

beeld er op dit moment wat roos-

kleuriger uitziet dan het lange tijd 

leek. Dat is de conclusie die prof. dr. 

Hans Bossert trekt nadat hij de afge-

lopen maanden diepgaand onder-

zoek deed naar de gang van zaken 

rond de samenwerking tussen de 

drie gemeenten.

De Wet van Murphy zegt dat als iets 

mis kan gaan, dat dan ook bijna altijd 

gebeurt. De vorming van Belastingen 

Stichtse Vecht (SV), Weesp (WS) en 

Wijdemeren (BSWW) gebeurde on-

der een ongelukkig gesternte zo stelt 

Hans Bossert vast. Van september 2014 

tot februari 2015 liep een procedure 

om het belastingsysteem (software) 

aan te schaffen voor BSWW. De keuze 

viel op Gouw IT BV, die verreweg de 

goedkoopste aanbieder was. Uit het 

onderzoek blijkt dat met die keuze al 

de eerste problemen in huis gehaald 

werden. Alle aanbieders scoorden op 

alle punten goed, maar de aangeboden 

prijzen lagen zeer ver uit elkaar. De eer-

ste alarmbellen hadden moeten gaan 

rinkelen. Volgens Hans Bossert waren 

met name voor de kosten van de transi-

tie van de drie oude systemen naar één 

nieuw systeem niet uitgediept.

De transitie

De som van de kosten die de drie ge-

meenten voor de samenwerking aan 

belastingheffing uitgaven was 2,5 mil-

joen euro per jaar. De colleges van de 

drie gemeenten verwachtten een op-

brengst uit efficiencyverbetering van 1 

miljoen euro per jaar. 

Die winst werd met-

een ingeboekt, waar-

door er 1,5 miljoen 

euro per jaar werd be-

groot aan kosten na-

dat de samenwerking 

vorm had gekregen in 

zomer 2015. De tran-

sitiekosten om van de 

oude systemen over 

te gaan naar de nieuwe werden verge-

ten of op nul geschat. Er werd alsnog 

5 ton extra uitgetrokken om de tran-

sitiekosten  te dekken. Politiek gaf dat 

flink wat beroering, maar Hans Bossert 

rekende voor dat daarmee nog steeds 5 

ton voordeel werd behaald ten opzichte 

van de drie aparte gemeenten.

Nog steeds zaten er fouten in de over-

gezette gegevens. De BSWW-mede-

werkers werkten zich drie keer in de 

rondte met een onvolledig systeem. 

De organisatie

Hans Bossert stelde vast dat de BSWW-

organisatie een stiefkindje werd. Rap-

portages, informatievoorziening  en 

financiën krijgen niet de aandacht  die 

nodig is. De managementlaag is vol-

gens Bossert te zwaar in verhouding 

tot het kleine aantal BSWW-teamleden 

(ca. 20). Het bestuur van de BSWW 

werd gevormd door de drie burge-

meesters. Door deze constructie te kie-

zen kwamen die in een lastige positie 

met twee petten op. Als de BSWW een 

belang had dat tegenstrijdig was met 

dat van een deelnemende gemeente, 

dan werd het lastig kiezen. Nog las-

tiger werd het, omdat de wethouders 

financiën, formeel de opdrachtgevers 

van de BSWW geen enkele positie in 

de BSWW hadden. Vroeg de raad iets 

aan de wethouder over de BSWW, dan 

stond die met de mond vol tanden, om-

dat hij geen rapportages kreeg die het 

bestuur wel kreeg. 

Hans Bossert wees nog op een andere 

zwakte die met de keuze voor de bur-

gemeesters als bestuur geïntroduceerd 

werd. Als er iets grondig mis ging, dan 

kon er niet hogerop in de gemeentelij-

ke hiërarchie meer bijgestuurd worden, 

want er was geen hogerop.

De drie burgemeesters Marc Witte-

man (SV), Bas Jan van Bochove (WS) 

en Freek Ossel (WDM) namen bij de 

persconferentie de volledige verant-

woordelijkheid voor de problematiek 

in de BSWW- samenwerking. Hans 

Bossert wees erop dat alle besluiten 

met de beste bedoelingen werden ge-

nomen, maar niet altijd het gewenste 

effect hadden. Ook op dit punt gaven 

de burgemeesters toe dat de keuzen 

niet gelukkig waren geweest.

Hoe nu verder?

Prof. Hans Bossert legde drie keuzen 

voor, omdat doorgaan op de huidige 

voet niet kan. Stoppen, doorgaan en 

uittreden. Stoppen en uittreden achtte 

hij zeer risicovol voor het heffing- en 

inningproces van de drie gemeenten. 

Hij pleitte voor doorgaan met de no-

dige investeringen om de BSWW als 

organisatie ‘de nodige vlieghoogte’ te 

geven. Daarbij leek het hem het beste 

om aansluiting te zoeken bij (een) an-

Prof. Bossert deed onderzoek naar BSWW

Veel fouten bij belastingsamenwerking

dere gemeente(n) om tot versterking te 

komen. De vraag kwam of de eventuele 

herindelingsvoorstellen die de provincie in 

november gaat doen geen roet in het eten 

kunnen gooien. Burgemeester Marc Witte-

man van Stichtse Vecht zei dat hij in een vo-

rige functie ook een dergelijke samenwer-

king had ervaren die zich niet noodzakelijk 

aan provinciegrenzen hoeft te houden. Er 

werd ook opgemerkt dat gemeentelijke be-

lastingheffing en -inning wellicht een lan-

delijke taak zou moeten worden.

Conclusie

Er is veel mis gegaan. De problemen met de 

BSWW -systemen zijn kenmerkend voor 

de manier waarop de overheid bijna altijd 

te licht denkt over automatisering en dan 

op de koffie komt. Het budget wordt te laag 

begroot, waarna er additioneel regelmatig 

extra geld nodig is, waardoor het imago van 

het project helemaal ter ziele gaat. De po-

litiek heeft haast en vraagt dingen die niet 

kunnen. Zo ook hier. Automatisering is een 

vak! En dan is bij de BSWW nog het voor-

deel dat er tot nu toe, ondanks alles, toch 

een besparing is bereikt. Count your bles-

sings BSWW.

VEERE- In een van zijn laatste co-

lumns schreef onze oud-columnist 

Tom Cornelissen dat hij wel eens 

een huwelijk wilde voltrekken en zo 

geschiedde.

Na precies 0 reacties dacht Tom dat 

deze trein aan hem voorbij zou gaan. 

Totdat hij eind november vorig jaar 

een mail kreeg van het Ankeveense stel: 

Janna en Redmer. Ze lazen zijn column 

en gingen trouwen in Veere, Zeeland, 

maar zochten nog een Babs. (Babs staat 

voor: Buitengewoon Ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand) Het klikte direct en 

het proces werd in gang gezet.

Om het huwelijk te voltrekken moest 

Tom beëdigd worden in de rechtbank 

in de buurt waar het huwelijk plaats 

vond. Daar stond Tom tegenover een 

rechter die de hele gelofte voorgelezen 

had, die het mogelijk maakt om BABS 

te worden. Tom stond op, zei: ‘Dat Be-

loof ik’ en zo’n 6 seconden later was hij 

trouwambtenaar en kon hij weer 6,5 

uur terugrijden vanuit Zeeland.

De dag zelf verliep soepel. De ruim 

twee meter lange Babs droeg een, iets 

te korte, toga en begon zijn speech. In 

een rap tempo maakte Tom grappen en 

vertelde hij anekdotes om vervolgens 

over te gaan naar de huwelijksvoltrek-

king. Het stel zei, gelukkig, allebei ‘Ja’ en 

Tom sprak de zin waar hij van droom-

de: ‘U mag de bruid kussen’. Daarna 

verruilde hij de toga voor zijn fototoe-

stel om de dag vast te leggen.

Voor nu was het een eenmalige ac-

tie, Tom was namelijk beëdigd voor 

één dag. Hij is nu hard op zoek naar 

een gemeente die hem als vaste Babs 

wil aanstellen, zodat hij door het hele 

land mensen kan trouwen. Namens het 

Weekblad vinden wij dat de gemeente 

Wijdemeren hiervoor de uitgewezen 

kandidaat is! Gaat u trouwen en wilt 

u Tom als trouwambtenaar of als foto-

graaf? Neem dan contact op via www.

tomcornelissen.nl 

Babs voor één dag 
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 

Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

 

AB FAAS VERHUIZINGEN

Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451 

Te Huur Wijdemeren

Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2

1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

28 m2, 42 m2, 52 m2, 60 m2, 

100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 

035-656 2624

 

MET NAALD EN DRAAD

Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

 

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht !!! 

035-656 0235

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk 

en (sier)bestrating. 

Tel. 0294-254598. 

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

dansen met Body&Soul !

v.a.19 Sept in Loosdrecht

Di/ Do, gratis proefles

tel: 0626122790 

fb@yogadancebyrenee

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

*MV HAIRSTYLING*

Uw professionele 

haarstylist aan huis.

06 51140404

www.mvhairstyling.nl

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

Velux dakramen, dakkapellen,

verbouw & timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Aangeboden Huishoudelijke

Hulp. tel: 06 858 127 97

Kwekerij Krijn Spaan

Kortenhoefsedijk 171

Bloembollen, heesters

vaste planten e.d.

Restaurant Vlaar zoekt part-

time afwassers voor één of 

meerdere avonden per week. 

Interesse? Meld je aan om een 

proefavond te komen werken, 

uiteraard tegen betaling. RES-

TAURANT VLAAR, Noorder-

einde 129 in ’s-Graveland, tel. 

035-6561661.  

Wij hebben op vrijdag van 

10.00 tot 12.00 uur en 13.30 

tot 15.30 uur haak- en brei in-

loop.  Wij hebben hierin groot 

assortiment boeken en maken 

er gezellige uurtjes van. Hobby-

kelder, Laarderweg 28, Bussum

Uw opruimcoach: 

www.need2organize.nl

0650501037

Grats afhalen: 1,1 m3 

metselstenen geel+rood

1 steen = 21,5x10x5 cm

Nederhorst 06-38785648

Wij zijn op zoek naar een hulp 

voor de wekelijkse schoon-

maak van onze kantoren op 

Nieuw Walden in Nederhorst 

den Berg, 4 tot 6 uur per week, 

dag en tijd in overleg. Ben je 

een serieuze student en op zoek 

naar een leuke bijverdienste? 

Stuur je e-mail naar Dutch 

Farm International BV: mail@

dutchfarmint.com. 

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

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

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

Sleutels
en 
sloten
service

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 21 sept. film, vr. 22 en za. 

23sept. cabaret, zo. 24 sept. film 

en cabaret, wo. 27 sept. jeugd, 

do. 28 sept. film, vr. 29 en za. 20 

sept. caaret.  Info: www.wesopa.

nl

Zaterdag 7 oktober Bazaar in 

de Bergplaats in Ned. den Berg 

van 9.00-16.00 uur.

Zondag 8 oktober Praisedienst 

in de Willibordkerk in Ned. den 

Berg om 16.00 uur.

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!

Elke donderdagavond klaver-

jassen in ’t Achterom (achter 

r.k. kerk aan de Kerklaan in 

Kortenhoef). Tussen 21 sept. en 

26 april, aanvang 20 uur. Com-

petitie of gewoon gezellig. 

’t Wijdehuis, elke ma.ochtend 

van 09.30-13.30 of do.middag 

van 12.30-16.30 u. Gratis. 

Veenstaete- Kortenhoef, via de 

Parklaan. Info: Herma Kleve 

van Versa Welzijn;  hkleve@

versawelzijn.nl, of via 035-

6231100.

Elke 1e woensdag v.d. maand 

van 14-17 uur: Repaircafé 

Wijdemeren. In de Brasserie 

van Veenstaete te K’hoef. Weg-

gooien? Mooi niet! Zie: www.

natuurlijkwijdemeren.nl of 

bel: Marjolijn Bezemer: 06- 

48545227.

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

Kijk ook op  

onze website: 
www.weekbladwijdemeren.nl
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WIJDEMEREN- In een lange brief aan 

de gemeenteraad zet Dick ’t Hoen 

van Beeldentuin De Zanderij aan de 

Oude Meentweg te Hilversum uit-

een dat wethouder Reijn niet conse-

quent handelt met het laten plaat-

sen van toeristische borden. Hij wil 

er ook een. 

Eind januari startte ’t Hoen zijn po-

gingen voor het plaatsen van zo’n fraai 

bruin bord met verwijzing naar zijn 

beeldentuin, theetuin, bed & break-

fast en zorgtuin aan de rand van het 

Spanderswoud. Hij verwees naar de 

borden van Land en Boschzigt aan de 

Leeuwenlaan. Hoewel deze borden niet 

voldoen aan de uniforme bewegwijze-

ring moesten ze toch geplaatst worden, 

bevestigde een ambtenaar. Wethouder 

Reijn had toestemming gegeven, bui-

ten de regels om. Ook de drie borden 

die naar Natuurmonumenten verwij-

zen, voldoen niet aan de regels. In een 

gesprek met ’t Hoen zei de wethouder 

dat deze borden op eigen terrein wa-

ren geplaatst. De borden voor Land 

en Boschzigt waren nodig vanwege de 

verkeersveiligheid bij een onduidelijke 

uitrit. Op 16 mei wijzigen B&W de 

verordening: er mag een uitzondering 

worden gemaakt in het belang van de 

openbare orde of de gemeentelijke toe-

ristische ambities. Hieruit blijkt, dat de 

wethouder toestemming heeft gege-

ven voor het plaatsen van toeristische 

bewegwijzeringsborden zonder dat hij 

daartoe bevoegd was. Dick ’t Hoen, ex-

raadslid en ex-wethouder van ’s-Gra-

veland, gaat altijd door. Uit zijn onder-

zoek blijkt dat er vanaf 1 januari 2016 

geen vergunningen zijn aangevraagd of 

verleend voor het plaatsen van toeristi-

sche bewegwijzeringsportalen. 

’t Hoen gaat door

Op 30 mei wijst het college ’t Hoens 

verzoek af. De reden dat het bord niet 

voldoet aan de beleidsregel is, om-

dat De Zanderij geen bovenregionale 

uitstraling heeft. Dat weerlegt de on-

dernemer met een opsomming van 

bezienswaardigheden die voor de hele 

regio boeiend zijn. Maar liefst 40% van 

de bezoekers komt van buiten de regio. 

Ook is de Zanderij beperkt open en 

te seizoensafhankelijk. B&W noemen 

Sypesteyn als voorbeeld dat nota bene 

drie wintermaanden gesloten is, de 

Zanderij is langer open. 

In de commissie voor de bezwaar-

schriften van 7 augustus verklaart een 

afgevaardigde van B&W dat het college 

ook ontheffing verleent bij naamcluste-

ring. Het bordje voor Sypesteyn dient 

de ambitie van Wijdemeren in het ka-

der van het cultureel erfgoed. Het gaat 

niet om het kasteel, maar ook om de 

kasteeltuinen en er staat ook een kerk 

in de omgeving van het kasteel.

Drommels, meldt Dick ’t Hoen, ook in 

en rondom de Beeldentuin vindt een 

clustering van toeristische activitei-

ten plaats: beeldentuin, theetuin, bed 

& breakfast, de zorgtuin en de nabij 

gelegen eeuwenoude buitenplaatsen 

Hilverbeek en Jagtlust en het wandel-

bos Spanderswoud. In het visiestuk ‘De 

Kern van Wijdemeren’ staat dat ‘Recre-

atieondernemers de ruimte moeten 

krijgen om te kunnen ondernemen’.

’t Hoen vraagt een ruimte van 110 cm 

lang en 10 cm breed die voldoet aan de 

uniforme toeristische bewegwijzering 

Reijn niet consequent met toeristische borden

vastgesteld door de gemeenteraad. Waar 

hebben we het over! Voorts wijst ’t Hoen 

op een inconsequentie: de beleidsregels 

Bebording zijn strijdig met de toeristische 

visie. Tot slot verklaart hij nadrukkelijk dat 

hij met zijn voorbeelden niets heeft tegen 

de borden van anderen. Als hij er ook maar 

één krijgt in de berm van de Leeuwenlaan. 

kinderen van de Klimboom hebben weer 

heerlijke hapjes gemaakt en lopen daarmee 

rond. Ook liggen er een paar kleedjes op de 

grond waar kinderen hun eigen spulletjes 

kunnen verkopen.

Tegenover de Curtevenneschool is Kind-

centrum de Klimboom te zien. De grote 

opblaaskussens zie je van ver. Ook daar is 

het een hele dag doorloop van kinderen (en 

hun ouders). Een rondleiding door de ver-

schillende zalen, een kijkje in de prachtige 

tuin.

Aan het eind krijgt iedereen een goodiebag 

mee naar huis. In de goodiebag dit keer niet 

alleen maar flyers. Ook koekjes, armband-

jes en zelfs een badeend.

Wij kijken al uit naar de kindermarkt van 

volgend jaar!

KORTENHOEF – Onverwachts prach-

tig weer bij de kindermarkt van de 

Curtevenneschool en Kind & Co. 

Opkomst groot en sfeer gezellig!

Wat succesvol is, moet je behouden, 

moeten ze gedacht hebben bij de Cur-

tevenneschool en Kind & Co. Vorig jaar 

organiseerden zij voor het eerst de kin-

dermarkt en dat werd een succes. Dit 

jaar is het groter en trekt het nog meer 

mensen. Op de kindermarkt is alles te 

vinden waarbij het kind centraal staat. 

Op het schoolplein van de Curteven-

neschool staan verschillende (sport)

verenigingen, kraampjes en, heel opval-

lend, het Panna Knock Out- veld. De 

Panna Knock Out- toernooitjes (waar 

de kinderen fanatiek spelen) worden 

afgewisseld met een dans workshop van 

mij, van Be Happy & Healthy. 

Tennisvereniging Westerveld heeft 

naast hun kraam een net gespannen 

waar iedereen kan proeven van een 

heus potje tennis. De tennisballen rol-

den zo nu en dan over het schoolplein 

met een kind er keihard achteraan.

Een paar kraampjes zijn weer terugge-

komen, zoals Ginger Fairy en het Koter 

& Groter Café. Nieuw is Health Hunter, 

een praktijk voor Sensi Therapie & Or-

thomoleculair advies. Een therapie om 

meer balans, rust en vertrouwen aan 

kinderen en volwassenen te geven. Bij 

Budget Boxer Textielbedrukking kun je 

bedrukte kleding kopen, maar ook zelf 

teksten aanleveren om op de kleding te 

laten bedrukken. Dus je eigen kleding 

customizen. De korfbalvereniging laat 

kinderen de bal in de korf gooien. Bij 

de KreJAkeet knutselen de kinderen er 

op los. Op een houten plankje schilde-

ren ze hun naam en versieren het met 

de prachtigste knutsels. Het blijft druk 

bij deze kraam die in het dagelijks leven 

ontzettend leuke kinderfeestjes organi-

seert.

De Curtevenneschool zelf heeft een 

kraam voor Sint- Maarten door middel 

van biedingen verzamelen zij geld met 

de uitkomst 215 euro. Ook al is het heel 

gezellig, is het goed om stil te staan bij 

degene die het minder hebben.  Kin-

deren van school en vrijwilligers staan 

weer met koek, taart en drinken. En de 

Kindermarkt Curtevenne en Kind & Co 
wederom succes

DOOR: HERMAN STUIJVER EN BARBARA SCHRIEK

‘s- GRAVELAND- Op donderdag 21 

september organiseert pioniers-

groep Wijdemeren, PioWij weer een 

Smakelijk Gesprek met een 3-gangen 

maaltijd. 

Bij de maandelijkse maaltijden ont-
moeten we steeds weer nieuwe men-
sen. Het is een laagdrempelige manier 

om met anderen in contact te komen 
en samen te eten. In de week van de 
eenzaamheid hebben we ons aangeslo-
ten bij de landelijke actie ‘Kom erbij en 
schuif aan’. Alleenstaanden, mantelzor-
gers en ieder die deze actie een warm 
hart toedraagt is welkom. De maaltijd 
wordt geserveerd om 18 uur en vanaf 
17.30 uur ben je welkom in het Honk 
achter de kerk de Graankorrel, Zui-

dereinde 15 in ‘s- Graveland. Er wordt 
een vrijwillige bijdrage van € 3,50 ge-
vraagd. 
Zin om ook te komen? Dan graag op-
geven bij Florence. Tel. 06 4703 7219. 
Of per email:  info@pioniersgroep-
wijdemeren.nl 
Het volgende Smakelijk- gesprek is 
donderdag 19 oktober.

Smakelijk gesprek op donderdag a.s.
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 50 jaar Voetbal Vereniging 
Nederhorst 

Gefeliciteerd!
Feestgebakje € 1,35

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Open brief aan gemeente Wijdemeren
Als je langs de oude Dobber komt, gelegen 

in winkelcentrum de Meenthof, zie je een ge-

bouw dat zijn identiteit al een tijdje is verloren. 

Wat ooit een thuis was voor inwoners ,vereni-

gingen en televisiemakers, is inmiddels ver-

worden tot een plaats die geen warmte meer 

uitstraalt. De belangen van de Dobber zijn in 

het verleden niet goed behartigd, mede door 

politieke denkfouten.

Nu komt de gemeente Wijdemeren in een brief 

van 1 juni jl. met het plan een cultureel cen-

trum te realiseren naast en in de Regenboog-

school. De eigen entree zou aan de Parklaan 

moeten komen. Dit multifunctionele centrum 

zou meerdere verenigingen moeten kunnen 

herbergen, met 72 zitplaatsen en bijbehorende 

voorzieningen.

In de bewuste brief wordt met geen woord ge-

rept over een aantal zaken, zoals de toename 

van de parkeerdruk en overige overlast voor 

buurtbewoners. Op schooldagen is het nu al 

een komen en gaan van ouders, die hun kroost 

met de auto naar school brengen. Dit leidt op 

bepaalde tijden niet alleen tot parkeerdrukte 

in de aangrenzende lanen, maar ook tot on-

veilige situaties in het verkeer. De komst van 

een centrum met 72 zitplaatsen maakt de situ-

atie nog nijpender! Het evenwicht wat er al die 

jaren is geweest (overdag spelende kinderen 

op het schoolplein, maar ’s avonds een oase 

van rust), zal door de mogelijke komst van dit 

centrum verstoord worden, niet in de laatste 

plaats voor de bewoners van de aangrenzende 

seniorenwijk. De bestaande scholen, met bij-

behorende speelpleinen, alsmede de aangren-

zende speelweide naast de Curtevenneschool, 

dienen zoveel mogelijk gevrijwaard te blijven 

tegen negatieve invloeden van buitenaf. Ten-

slotte vraag ik mij af wat er met de school en 

het centrum gaat gebeuren als het aantal scho-

lieren in de toekomst onverhoopt weer gaat 

toenemen, waardoor mogelijk ruimtegebruik 

kan ontstaan.

Bert Klein, Kortenhoef Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Mijn vrouw en ik zijn afgelopen maart eigenaar 

geworden van een prachtig huis halverwege het 

Zuidereinde. Of de makelaar had ten tijde van 

de bezichtigingen het verkeer uitgezet of ik heb 

het zelf niet doorgehad, maar de drukte was 

me niet eerder opgevallen. Ik sta echter perplex 

van de snelheden die op het Zuidereinde wor-

den gereden. De fijnstof ligt geregeld op mijn 

vensterbank, het geluidsoverlast is vervelend en 

de situaties tijdens het oversteken zijn gevaar-

lijk. Allemaal punten die we tijdens de aankoop 

hadden moeten meenemen als we het geweten 

zouden hebben. 

Ik heb dubbelglas laten plaatsen maar dat helpt 

niet. Tractoren, auto’s, motoren, vrachtwagens, 

melkwagens, enz. houden geen rekening met de 

bewoners. Voor hen is het Zuidereinde/Noor-

dereinde niet meer dan een verbindingsweg 

tussen de N201 en de N236.

Ik vind thuiskomen in een veilige en rustige 

omgeving belangrijk, waar ik tijd kan spende-

ren met mijn vrouw en twee maanden oude 

zoontje. Wij zijn nieuwelingen in het dorp en 

pas recent blootgesteld aan een probleem dat 

klaarblijkelijk al meer dan 40 jaar speelt. Ik 

kan me niet voorstellen dat dezelfde kwestie 

reeds zo lang speelt. Problemen zijn er tenslotte 

voor om opgelost te worden.  Wellicht ben ik 

nog te positief gestemd dat het Noordereinde/

Zuidereinde naar een volledige 30km/u zone 

moet gaan zonder vrachtverkeer, enkel bestem-

mingsverkeer toelaten, een nieuwe randweg te 

creëren en/of betere handhaving van de maxi-

mum snelheid. Het Zuidereinde is 2.1 km lang. 

In de huidige situatie doet men over dit traject 

theoretisch 2 minuten en 58 seconden. Met een 

maximumsnelheid van 30 km/u zal men daar 

4 minuten en 12 seconden over doen. Een ver-

lies van ‘slechts’ 1 minuut en 14 seconden. Dat-

zelfde zal ongeveer ook voor het Noordereinde 

gelden. Het is een situatie die vraagt om actie 

want tenslotte is ‘s-Graveland te mooi om hard 

door heen te rijden. 

Maurice Raaijmakers, ’s-Graveland

Actie nodig voor Zuider- en Noordereinde

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

aannemersbedrijf

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

REGIO- Vind je het leuk om met andere ouders 

te praten over de opvoeding van je puber en 

ook informatie te krijgen over de ontwikke-

ling die een tiener doormaakt? Dan kun je op 

vier avonden terecht bij Jeugd en Gezin Gooi 

en Vechtstreek, locatie Bussum.  

De cursus ‘Omgaan met pubers’ gaat in op de 

communicatie met je kind. Je leert er meer over 

onderwerpen als luisteren, een duidelijk bood-

schap geven, overleggen, regels en grenzen stel-

len en complimenten geven. De cursus is speci-

aal voor ouders met kinderen in de leeftijd van 

12 tot 17 jaar.

De cursus start op 26 september in Bussum en 

vindt op vier opeenvolgende dinsdagavonden 

plaats tussen 20.00 en 22.00 uur. De kosten voor 

deelname zijn 30 euro per ouder(paar). Ouders 

uit de hele regio Gooi en Vechtstreek zijn wel-

kom.  

Voor informatie en aanmelden: www.jggv.nl 

(cursusaanbod). Ook kun je bellen: 035 69 26 

350 of een mail sturen naar cursussen@jggv.nl. 

 

Opvoeden pubers, in goede sfeer
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NEDERHORST DEN BERG- Het 

Sociaal Cultureel Centrum voor de 

Bergers en andere inwoners van de 

vijf dorpen kan nog jaren vooruit. Te 

oordelen aan de grote belangstel-

ling voor het 5-jarig bestaan zater-

dag jl. 

Alle ruimtes zaten bomvol. Diverse 

gebruikers waren zelfs naar een tent 

buiten gedirigeerd. Gelukkig lekte hun 

onderkomen niet, want de regen bleef 

miezeren. In de Blauwe Zaal memo-

reerde voorzitter Gretha Jager dat ze 

er trots op was dat het centrum ‘het 

hoofd boven water’ had weten te hou-

den. Er waren diverse veranderingen 

geweest, maar het centrum voldoet nog 

steeds aan een behoefte. De laatste tijd 

met veel activiteiten voor de nieuwko-

mers. Dat was burgemeester Ossel ook 

opgevallen. Hij zag een groep enthou-

siaste vrijwilligers die onder andere 

ook taallessen gaf. “Vrijwilligers zijn 

de zuurstof van de samenleving” zei de 

heer Ossel. Die bovendien een groep 

uitverkorenen een erespeld mocht op-

spelden: Vera van Zanden, Gert Snel, 

Corry Schuurman, Grace Klaver, Ineke 

Alberts, Jan Vrakking, Anneke Stok-

man en Bert Portengen. Allen langere 

tijd werkzaam in het SSC en sommi-

gen daarvoor al bij de Spot. Ieder op 

zijn eigen wijze, of creatief of handig, 

vanuit een sociaal gevoel. Daarna hees 

de burgemeester de vlag samen met 

Gretha. Vervolgens toverde wethouder 

Reijn een attentie tevoorschijn, namens 

de gemeente. Een mozaïek kunstwerk 

door medewerkers van het vrijwilli-

gersproject De Appelboom gemaakt. 

Daarna barstte het feest los. Frans Muis 

tekende goed lijkende cartoons van de 

bezoekers, voorzien van een passende 

tekstballon. Zo werd Dorpsbelangen-

voorzitter Wiet van den Brink herin-

nerd aan zijn verleden als kruidenier. 

Ook de kinderen vonden het leuk, 

net als het schminken. De poffertjes 

smaakten lekker, maar ook de Syri-

sche en Marokkaanse lekkernijen wa-

ren niet te versmaden. Terwijl Martin 

Wewer onverstoorbaar de muzikale 

stemming erin hield vanachter zijn 

keyboard liep iedereen van kamer naar 

kamer. Naar de Crea-dames die op 

forse stukken hout versieringen en le-

ren handvatten vast maakten. Of naar 

de Historische Kring, Versa Welzijn en 

diverse cursussen met veel informa-

tie. In de bieb waren alle stoelen bezet, 

want de experts van Van Spengen Vei-

linghuis onderwierpen veel voorwer-

pen aan een strenge keuring. Kunst of 

kitsch? Een gedeukte appelketel leek 

oud, maar levert slechts een paar tien-

tjes op, zei Patrick van Huissteden. En 

een echte Henk Schuurman met een 

kubistische groep personen was popu-

lair na de Tweede Wereldoorlog, maar 

nu minder in de belangstelling. “Dan 

Volop belangstelling voor lustrum SCC

is 150 euro echt niet weinig” zei Patrick 

troostend tegen een mevrouw die nu haar 

heil zoekt op Marktplaats. De stoere man-

nen van shantykoor Op de Ree zongen de 

longen uit hun lijf en de gratis ijsjes gleden 

makkelijk naar binnen. Een feest waar nog 

lang over nagepraat zal worden. 

HILVERSUM - Viore, centrum voor 

mensen die leven met kanker, heeft 

op 15 september haar 30.000e be-

zoek ontvangen. Deze bezoeker 

maakte bij zijn komst naar de he-

rensociëteit van Viore dit bijzon-

dere moment mee. “Ik ben wel ver-

rast door al die aandacht“, zegt hij. 

“Ik ben hier nu voor de tweede keer.  

De eerste keer vond ik toch een 

stap. Dat bleek nergens voor nodig. 

Gewoon binnen stappen. Ik kan het 

iedereen aanraden”.

Bestuurslid Theo Arts en directeur Mi-

randa van den Eijnden stonden hem 

binnen op te wachten. “Viore is blij dat 

een groeiende aantal mensen ons weet 

te vinden. Het blijkt een plek te zijn 

waar mensen die leven met kanker zich 

thuis voelen. De herensociëteit biedt 

ruimte voor gezelligheid en gesprek, 

voor mannen onderling.”, zegt Arts. 

Voor Viore is deze mijlpaal een heug-

lijk feit. De taart wordt aangesneden 

en de wekelijkse herensociëteit begint 

extra feestelijk.

Van den Eijnden: “Viore is sinds fe-

bruari 2012 een plek waar mensen 

met kanker, hun naasten en hun na-

bestaanden elkaar kunnen ontmoeten 

en ondersteunen. En waar ze verhalen 

en ervaringen kunnen delen en ver-

werken. Waar bezoekers en vrijwilli-

gers samen aandacht geven aan ieders 

persoonlijke situatie, om je op 

deskundige wijze te helpen 

je eigen weg te vinden in het 

omgaan met kanker en de ge-

volgen ervan. Viore biedt een 

warme plek waar je je thuis 

kunt voelen. Waar je onder-

steuning en ruimte krijgt om 

de kwaliteit van je leven te ver-

hogen. Je bent altijd van harte welkom. 

Gewoon voor een kop koffie, een ken-

nismakingsgesprek of voor informatie 

en deelname aan onze uiteenlopende 

activiteiten.”

Bij Viore staan de deuren op het Oos-

tereind 115 in Hilversum open op alle 

weekdagen tussen 10 en 16 uur. Zonder 

Viore ontvangt 30.000e bezoeker

Kursus Projekt Loosdrecht
Binnenkort starten er een aantal cur-

sussen, excursies en workshops waar 

nog plaats is:

Diamantwandeling Amsterdam 12-10; 

Sushi maken 25-10; Smeden 07-11; 

Fietstocht architectuur H’sum 01-10; 

Kruidenwandeling 14-10; Schilde-

ren 10-10; Porselein schilderen 07-11; 

Wandeling havengebied A’dam 29-10; 

Cursus Duits 26-09

Voor meer info, kosten, tijden en aan-

melden: kploosdrecht.nl of mail naar 

info@kploosdrecht.nl

(v.l.n.r.) Gretha Jager, Freek Ossel 

en Theo Reijn

afspraak of verwijzing kunnen bezoekers 

dan terecht. Bezoekers kunnen ook een 

(telefonische) afspraak maken voor indivi-

duele gesprekken over bijvoorbeeld werk 

en kanker, kanker binnen het gezin en zin-

gevingsvragen. Zie voor meer informatie 

ook de website: www.viore.org. Oostereind 

115, 1212 VH Hilversum.;tel. 035-6853532 

info@viore.org 

‘s- GRAVELAND- Op zaterdag 30 

september a.s. organiseert de Daniël 

Stalpaert Stichting van 11.00 tot 

16.00 u een Taxatiedag voor kunst, 

antiek en waardevolle voorwer-

pen in de Hervormde Kerk aan het 

Noordereinde van ’s-Graveland.

De taxaties worden verricht door ge-

certificeerde taxateurs van Veilinghuis 

van Spengen te Hilversum en door 

Frederik Baerveldt, onder meer be-

kend van ‘Cash op zolder’.

Taxaties kosten € 5, -. per 

getaxeerd voorwerp. Van 

elke taxatie wordt een 

taxatierapport afgegeven 

dat ook geschikt is voor de 

verzekering. De opbrengst 

komt geheel ten goede aan 

de restauratie van de kerk. 

Werkelijk een uitgelezen 

moment om eindelijk te 

weten wat u voor waarde-

volle spullen in huis hebt.       

Taxatiedag in NH- kerk ’s-Graveland



Woensdag  september 8 Weekblad Wijdemeren

Financieel

De Huizenmarkt is volop in beweging. Niet zo 

gek als je de hypotheekrente al kunt vastzet-

ten voor 5 jaar vanaf 1,15%. Gedurende deze 

periode profiteer je optimaal van de lage 

rente, maar wat worden de maandlasten in 

de periode daarna? 

Bij een sterke stijging van de hypotheekrente 

kunnen de lasten op termijn onbetaalbaar wor-

den. Met de huidige rentestand is het ook nog 

steeds mogelijk om voor een zeer gunstig tarief 

de rente voor een langere tijd vast te zetten (bijv. 

20 jaar vanaf 2,35%). Bij de keuze voor een lan-

gere periode zijn de maandlasten hoger in ver-

gelijking met de kortere periodes. Je bent dan 

wel voor een lange periode verzekerd van de 

vaste rente met in veel gevallen ook nog de mo-

gelijkheid om deze rente mee te verhuizen. Het 

is zeker niet uit te sluiten dat de rente op korte 

termijn weer sterk stijgt. Voor de maandlasten 

maakt het een groot verschil of je 2 procent of 5 

procent over de hypotheekschuld verschuldigd 

bent. Wilt u weten wat voor u de beste keuze is? 

Wij zoeken het graag voor u uit.

Bel voor een vrijblijvende afspraak 035- 

7737000 of kijk op www.HABP.nl

Hypotheek Adviesburo Pronk

Hoe lang kunt u nog 
profiteren van de extreem 
lage hypotheekrente?

NIGTEVECHT - Ook in het 

nieuwe cabaretseizoen blijft 

de pont onverminderd va-

ren voor de cabaretbezoe-

kers. De afvaart is om 20:00 

uur en de oversteek is gratis. 

Terugvaart in overleg. Op za-

terdag 23 september komt 

Eric voor de vijfde keer naar 

Nigtevecht met zijn nieuwste 

voorstelling ‘De lief en leed-

tour’. 

Eric van Sauers was al gepokt 

en gemazeld in het stand-up 

c om e d yc o l l e c -

tief Comedytrain 

toen hij vanaf de 

jaren negentig 

met zijn cabaret-

voorstellingen de 

theaters verover-

de. Van Sauers ful-

mineert tegen de 

moderne tijd en 

zijn eigen vergan-

kelijkheid. Zuur 

wordt het echter 

nooit. Steeds is 

er de tedere ver-

rassing (Elsevier). Van Sauers 

excelleert in een stijl die rauw 

en ruw is, oprecht en onge-

looflijk grappig. Hij heeft zich 

inmiddels ontpopt als een van 

de beste verhalenvertellers van 

dit moment. Zijn verhalen zijn 

hilarisch, ze schuren, ontroe-

ren en zijn soms ook gevaar-

lijk. Niet zelden zul je ze nooit 

van je leven vergeten. Ko-

misch, meeslepend, en urgent. 

Comedy recht uit het hart.

Aanvang is 20:30 uur en de 

toegang is € 20. Kaarten bij 

Cha Cha Damesmode in 

Weesp. Telefonisch reserveren 

op nummer 0294-252506. E-

tickets via de site www.caba-

ret-nigtevecht.nl.

Eric van Sauers in Dorpshuis 
in Nigtevecht

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

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL
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www.klaverstuyver.nl

Egidius Blocklaan 33 Kortenhoef
Tel.: 035-656 08 88 • E-mail: info@klaverstuyver.nl

Wij verzorgen:
• Bedrijfsadministraties
• Jaarrekeningen
• Aangiftes inkomstenbelasting
• Aangiftes vennootschapsbelasting
• Adviezen
• Startersbegeleiding
• Begeleiding van internet boekhouding

Financieel

Eastmore, dat is Marcel van Oostveen (Oost-

Veen, East-More, u snapt wel). Sinds zijn 

afstuderen al ondernemer in verschillende 

branches en nu in deze branche met een 

nieuw idee. Hoewel ‘nieuw’.. 

“Kijk, ik hoef niet in december 2018 van mijn ac-

countant te horen dat ik in 2017 iets in solvabiliteit 

ben achteruit gegaan. En ik hoef ook niet één jaar 

na dato een officiële winstberekening die ik zelf in 

mijn hoofd elke week en bij elke opdracht maak. 

Ik wil op een button klikken en dan een grafiek 

zien, of een banksaldo met daarachter de betalin-

gen die gedaan moeten worden. Mijn boekhou-

der moet dat regelen. Die moet alles invoeren en 

als ik dan even op kantoor ben en tijd neem voor 

administratie, moeten die dingen klaar staan. Ik-

zelf heb dat alleen nooit gekregen maar dat kàn 

wel. Ik doe dat nu wel voor mijn klanten”.

Eastmore  

Eastmore
Verzorgt voor u:
 Administratie
 Aangiftes inkomstenbelasting
 Aangiftes omzetbelasting
 Aangiftes vennootschapsbelasting
 Deponering Kamer van Koophandel

Contact
 Marcel van Oostveen
 Middenweg 142, 1394 AP Nederhorst den Berg
 06 - 53 23 86 32  info@eastmore.nl

Tax and businessadministration

Dinsdag 19 september was het Prinsjesdag. 

Dan wordt het Belastingplan 2018 bekend 

gemaakt. Ondanks een demissionair kabinet 

dient er op Prinsjesdag de Miljoenennota & 

Rijksbegroting voor het komende jaar te wor-

den gepresenteerd. Wij kunnen ons voorstel-

len dat u matig geïnteresseerd bent. Het be-

treft immers plannen van een ‘vorig’ kabinet.

Als financieel adviseur zijn wij op de hoogte van 

de fiscale actualiteiten. Maar wij zijn met name 

benieuwd naar de onderwerpen die van invloed 

zijn op het financiële huishouden van onze klan-

ten.  Daarom hebben wij een korte lijst met fis-

cale maatregelen voor u samengesteld:

•  Aanpassing fictief rendement van box 3. Tot € 

100.000,- is het rendement 2,65%.     

•  Afschaffen renteaftrek op restschuldfinancie-

ring. 31 december 2017 loopt de renteaftrek 

op restschuldfinancieringen af, deze zal niet 

worden verlengd. De renteaftrek voor finan-

cieringen van een restschuld die zijn ontstaan 

tussen 28 oktober 2012 en 31 december 2017 

blijft behouden.

•  Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek. Ieder 

jaar wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt 

met een bijkomende 0,5 procent. Per 1 januari 

2018 is de totale beperking van de hypotheek-

renteaftrek 2,5 procent.

Zoekt u een financieel adviseur om mee te spar-

ren, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij 

geven advies en bemiddelen in hypotheken, ver-

zekeringen en (bank)spaarproducten. U bent 

dan ook van harte welkom op ons kantoor in de 

Meenthof. Indien gewenst kan de adviseur ook 

bij u thuis komen. Wellicht bent u tevreden over 

uw verzekeringen, maar zoekt u een adviseur in 

de regio. Dat is geen enkel probleem. Ook dat 

kunnen we voor u regelen.

Finhes, uw financieel adviseur in de regio

Finhes: Meenthof 29; 1241 CP Kortenhoef

035 - 65 65 606; info@finhes.nl 

Als ondernemer komt er veel op u af, de ad-

ministratie en bijbehorende aangiftes zijn 

een deel daarvan. 

Accountantskantoor Klaver-Stuyver VOF ont-

zorgt u daarbij, door het verwerken van uw ad-

ministratie (met gebruikmaking van moderne 

technieken) of indien van toepassing meekijken 

met de door u bijgehouden internetboekhou-

ding. Uiteraard maken voor u de vereiste aangif-

tes op.

Maar belangrijker nog, 

we denken met u mee! 

Over investeringsbeslissingen, de juiste rechts-

vorm, stimuleringsregelingen om zo maar eens 

iets te noemen. Wij, Esther & Patrick en team, 

verwelkomen u graag voor een kennismakings-

gesprek, bel of mail ons!

Accountantskantoor 

Klaver-Stuyver VOF 

info@klaverstuyver.nl; 

T. 035-65.60.888

Acccountantskantoor Klaver-Stuyver 

Uw partner bij ondernemen

Klaar voor SBR. (o.a. nodig voor deponering 

van de Kamer van Koophandel balans)
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Gordijnen en raambekleding, 

Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Madelijn
Moeilijke leeftijd

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en 

Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft 

een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huis-

houden niet compleet zijn zonder behaarde 

vrienden. Pup Jagger, kat Madammeke en ko-

nijnen Antonio en Schnitzel horen er dan ook 

helemaal bij. Ze eet eitjes van haar eigen kipjes, 

wordt ‘s ochtends gewekt door haar eigen haan 

en rijdt in haar vakanties graag te paard door de 

natuur…

Sjef is nu op een moeilijke leeftijd. Voor mij 

moeilijk dan hè, want hij heeft er zelf verder 

weinig last van dat hij zo lastig doet. Hij zit in 

de puberteit. Hij vindt alles wat ik doe of zeg 

stom, idioot en niet chill. Gaat overal tegen in 

en doet vooral niet wat ik hem vraag. Hij ligt 

het liefst de hele dag op zijn kamer te gamen of 

met zijn telefoon te pielen. Kortom mijn kleine 

mannetje heeft zich ontpopt tot rondhangende 

puberzoon. Volkomen normaal gedrag natuur-

lijk maar tjee, wat heb ik het dáár toch af en toe 

een moeite mee. 

Hij doet weer dwars. Maar met enige moeite 

van mij (en onze visite) besluit Sjef toch even 

met ons mee te gaan naar het bos. We gaan naar 

de Natuurbrug ( Zanderij Crailo ). Misschien 

kent u het daar wel. Aan de voet van de brug is 

water. En over dat water zijn houten plankier 

gemaakt waarover je prachtig kan wandelen. 

Het water is erg ondiep en Sjef vond het als 

klein mannetje prachtig om daar doorheen te 

spetteren. Aan zijn armpjes tilden we hem van 

de houten steiger af en lieten hem langzaam in 

het water zakken. Het water kwam hem tot hal-

verwege de bovenbeentjes.  Schaterend was hij 

dan al gauw een uur zoet.

En u kent Sjef inmiddels. Water is het helemaal. 

Nog steeds. Hij moet er gewoon in. Hij kijkt 

me aan ”Van mij mag je als je je kleren maar 

drooghoudt. Ik heb niks bij me en we gaan zo 

nog ergens bitterbal-

len eten” zeg ik. Hij 

staat wat te treuzelen. 

“Ik zie de bodem niet” zegt- ie “Jawel joh, ik zie 

hem hoor” roep ik “Tis hier hartstikke ondiep” 

Hij doet nog wat moeilijk, moppert nog wat, 

treuzelt nog wat langer, doet nóg wat moeilijk 

maar schopt uiteindelijk zijn slippers uit en laat 

zich in het water zakken. Op zijn handen steunt 

hij met gestrekte armen op de houten vlonder, 

zijn voeten hangen net in het water. “Lekker 

water” zegt hij terwijl hij met zijn kleren aan 

helemaal onder water verdwijnt. En ik moet zo 

vreselijk lachen. 

Proestend komt hij boven. Boos op mij. “Mámá, 

tis jouw schuld, jíj zag de bodem” Ik kom écht 

niet meer bij. En hij wordt steeds bozer omdat 

ik lach. Sjef staat inmiddels druipend op steiger 

en zijn kop staat op onweer. En dat werkt op 

mijn lachspieren. Ja sorry, maar nú heb ik dus 

de slappe lach. En Sjef vindt het helemaal niet 

grappig. Zoooo geestig! Hij kijkt me boos aan. 

Nou, als blikken konden doden mensen, dan 

was ik nu echt geweest. Dat hij uitgerekend nu 

wél een keer wel naar me luistert, dat doet hij 

vast nooit meer! 

Als hij in zijn natte goed op een terras aan de 

bitterballen zit, trekt hij wat bij en begint weer 

wat te kletsen. Hij kan er wel om lachen nu 

maar hij vindt het niet leuk dat hij een moeder 

heeft die hem uitlacht, zegt hij. En hij vindt het 

stom dat hij mee moest wandelen. Hij vindt het 

sowieso stom dat hij altijd zoveel moet van zijn 

moeder. Bovendien ziet ze ook nog eens din-

gen die er niet zijn ( bodems en zo). Ach já, het 

arme kind heeft het ook niet gemakkelijk met 

mij als moeder. Maar goed, ik héb dan ook een 

moeilijke leeftijd, alhoewel ik daar zelf weinig 

last van heb.

Madelijn de With ; 06- 22 73 21 36; 

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

Op vrijdag 29 september 

is om 15.00 uur opening 

van het Serviceplein in 

Bibliotheek 

Gooi en meer, vestiging 

Loosdrecht. 

Ontmoet en groet de partners 

van het Serviceplein zoals 

Stichting MEE, Versa Welzijn, 

Visio, Seniorweb en de be-

weegcoaches van de gemeente 

Wijdemeren.

Het Serviceplein is een nieu-

we laagdrempelige plek waar 

bezoekers informatie vinden 

over, en vragen kunnen stel-

len aan, mensen van diverse 

organisaties. Het Serviceplein 

wordt feestelijk geopend door 

de nieuwe burgemeester van 

Wijdemeren, Freek Ossel.   

Iedereen is van harte welkom 

om deze feestelijke opening 

van het Serviceplein bij te wo-

nen. 

Tjalk 41, 1231 Loosdrecht; 

telefoon: 035 582 5488; loos-

drecht@bibliotheekgooien-

meer.nl

Opening Serviceplein

Op de valreep van deze zo-

merrubriek ontdekten wij 

nog een nieuw boekenhuisje 

in Kortenhoef. 

Op Kortenhoefsedijk 112 

pronkt een mooi huisje met 

daarop de tekst: ‘GRATIS! 

A.u.b. kastje laten staan, bij 

voorbaat dank’.  Op de planken 

liggen wat snuisterijen, video-

banden (Kruimeltje, Free Wil-

ly) en uiteraard boeken. Zoals 

‘Wachten op woensdag’ van 

Nicci French, een bundel kat-

tenverhalen van James Herriot 

en een historisch werk over de 

kleurrijke wereld van de VOC. 

Mochten we nog een boeken-

huisje in uw buurt hebben ge-

mist? Laat het ons weten!

Zoek een vakantieboek
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KORTENHOEF- voordat de tweede 

editie van de Ken Uw Dorp Quiz be-

gonnen is, is er al belangrijke infor-

matie over deze quiz uitgelekt. Hoe 

dit kan is voor het bestuur een raad-

sel. “Zijn we gehackt of niet”, vraagt 

Bram de Kloet zich vertwijfeld af en 

als dit zo is, welk team zit hierachter?

Het bestuur van de quiz is natuurlijk 

not amused. En ze is bang dat de teams 

ver gaan om de overwinning van deze 

2de editie van de dorpsquiz binnen te 

halen. In de vorige editie was er al een 

team die de WiFi van een ander team 

gehackt had en ook de Wijdemeerse 

Webkrant was op de avond van de 

quiz ‘plotseling’ uit de lucht.  Er werden 

middelen ingezet die het daglicht niet 

altijd konden verdragen om de zege 

naar zich toe te trekken. Het betreden 

van de speeltuin De Eekhoorn op een 

slimme wijze is daar een voorbeeld van. 

Maar wat verwacht je als organisatie? 

“De eerste editie van de Quiz was dan 

ook een groot succes. De dorpsquiz 

leeft in de twee dorpen en dat is na-

tuurlijk mooi, maar het moet niet zo 

zijn dat het een wildwesten wordt om 

informatie te achterhalen” zegt Bram. 

“Er zijn grenzen en die moeten we met 

elkaar bewaken.” Het bestuur weet dus 

dat teams ver kunnen gaan om hun 

concurrenten achter zich te laten maar 

zal men zo ver gaan om de computer 

van de Ken Uw Dorp Quiz te hacken? 

Bram hoopt natuurlijk van niet. 

Publicatie van de informatie

Maar om welke informatie gaat het nu? 

Het gaat om informatie die een team 

aan de overwinning zou kunnen hel-

pen. Gevoelige informatie dus! Het be-

stuur heeft daarom besloten, zo vertelt 

Bram, om deze eventuele winnende in-

formatie openbaar te maken voor alle 

teams.  “De quizavond op 28 oktober 

moet op een eerlijke manier verlopen “, 

zegt Bram en daarom krijgt ieder team 

dezelfde informatie. 

Boeken

‘s – GRAVELAND- Na het schrijven 

van columns voor een landelijke 

website en de twee historische ro-

mans ‘Spaans meisje op Ameland’ 

en ‘Retour Ameland’ vond Rita 

Knijff-Pot het tijd voor iets anders. 

De in ’s-Graveland woonachtige 

auteur maakte een uitstapje naar 

fictie met het boek ‘Een Jaar Later’. 

Een roman met spanning, sfeer en 

vooral herkenbaarheid voor onze 

dorpsgenoten.

“Over de condities worden we het wel 

eens.” Een cruciale zin uit de roman 

‘Een Jaar Later’. Miriam van Renoij wil 

schrijver worden en vertrouwt de pu-

blicatie van haar verzamelbundel co-

lumns toe aan Nadine Nederdijk, een 

nieuwkomer op de markt van uitge-

vers. Zonder contract, maar afgaande 

op mondelinge afspraken komt Mi-

riam in een situatie terecht waarin de 

problemen steeds hoger oplopen en er 

een zakelijk conflict ontstaat. Miriam 

wil zich hier eigenlijk niet bij neer-

leggen. Het gaat om haar eerste boek, 

haar kindje, waarvan ze de opbrengst 

wil schenken aan een liefdadigheids-

instelling. Het traject dat ze zo vol ver-

wachting en met de beste bedoelingen 

was gestart, loopt vast. Haar gevoelens 

van frustratie, obsessie en machteloos-

heid worden weer opgerakeld als een 

jaar later een lijk wordt gevonden in 

een Utrechtse gracht en haar uitgeef-

ster onder verdachte omstandigheden 

blijkt te zijn overleden.

Vaart en spanning

Prikkelende dingen in het heden en 

een beklemmende situatie in het ver-

leden. Een gevoel van onbehagen dat 

blijft hangen, zodat je als lezer geboeid 

raakt en wilt doorlezen. Wie heeft het 

gedaan? Door de informatie gedoseerd 

prijs te geven, wilde Rita Knijff-Pot 

de vaart en spanning in het verhaal te 

houden. “De lezer mag ook zelf dingen 

invullen” legt ze uit. “En kan gaande-

weg eigen gedachten over de situatie 

ontwikkelen. Ik vond het heerlijk om 

alle vrijheid te hebben bij het schrijven 

aan dit verhaal, om karakters kleur te 

geven, om het allemaal wat aan te dik-

ken, een beetje te overdrijven. Het ex-

treme uitbundige gedrag van Nadine, 

de emotionele, wat naïeve stijl van Mi-

riam en het rationele karakter van haar 

man Carel die alles wat meer van een 

afstand bekijkt. Allemaal  herkenbare 

figuren die tijdens het schrijven steeds 

meer voor mij zijn gaan leven. Alsof 

het echte mensen zijn, heel beeldend.” 

Treffende gelijkenis

Het gevoel van herkenning schuilt ech-

ter niet alleen in de karakters van het 

verhaal, in de dramatische gebeurte-

nissen of in de liefdesrelatie die onder 

spanning komt te staan. Voor ons als 

dorpsgenoten biedt ook de setting een 

treffende gelijkenis met de eigen omge-

ving. Want wat zie je voor je, wanneer je 

woorden leest als een huis aan het wa-

ter, met terras aan de vaart, tegenover 

weilanden, bossen en een boerderij, 

met een bloemenloods in de straat, een 

Nieuwe roman van Rita Knijff-Pot

‘Een Jaar Later’ biedt beelden van herkenning

DOOR: SASKIA LUIJER

Oude School op de dijk, een ijsvogeltje dat 

rondvliegt en een streekkrant in de brie-

venbus. Alleen dat beeld al maakt het boek 

de moeite van het lezen waard.

Een Jaar Later | Rita Knijff-Pot | 192 pag. 

|  € 17,95 |Uitgeverij Aspect | juli 2017|ISBN 

9789463382403 |o.a. te koop bij boekwinkel 

CW76 in Kortenhoef.

Belangrijke informatie KUD Quiz uitgelekt

KORTENHOEF- Een keer per jaar 

is er een bijeenkomst van de be-

woners van de Van Heumenhof 

in Kortenhoef. Dit keer had Dirk 

Kastermans smakelijke Ierse lijnaal 

gerookt. 

“Volgend jaar doen we het aan het be-

gin van de zomer” riep Dirk. Nu was 

het aan het eind van de vrijdagmid-

dag een beetje kil en donker onder de 

luifel. Gelukkig geen regen. Zo’n dertig 

buren zitten naast elkaar. Dirk Kaster-

mans, verwoed visser en net terug van 

een trip uit Denemarken, controleert 

de paling nog eens voor hij ze serveert. 

De meeste gasten willen dat hij de vis 

fileert. Een koud kunstje voor deze 

vakman die er met gemak 100 per uur 

doet. Lies Ambagtsheer heeft prachtige 

salades opgemaakt en op tafel staat het 

vol andere versnaperingen en diverse 

drankjes. Voordat de buren met elkaar 

toasten, vertelt Gerard Geerdink dat 

het de bedoeling dat de mensen elkaar 

iets beter leren kennen. “Daarom zou 

het leuk zijn als jullie straks van stoel 

verwisselen, dan raak je met iedereen 

in gesprek.” 

Het wordt net geen stoelendans, hoe-

wel de muziek die DJ Sicco Kamsma 

verzorgt, wel uit-

nodigt tot een 

dansje. Hij heeft 

oude radio-op-

names van ra-

dio Veronica op 

zijn cassettes. “Ik 

woon hier nu 2 

jaar, hiervoor 50 

jaar in Nederhorst 

den Berg” zegt 

Geerdink “maar 

het bevalt me hier 

prima. Je moet je-

zelf geven als je contact wilt maken. Dat 

is zo belangrijk.”Het wordt een prettige 

Happy Paling Hour bij Dirk 

bijeenkomst van buren die genieten van de 

paling en de gezelligheid. 

Vanaf zaterdag 23 september 09.00 uur is 

de uitgelekte informatie te vinden op de 

website van de Ken Uw Dorp Quiz, www.

kenuwdorp.nl en op de Facebookpagina 

van Ken Uw Dorp.
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KORTENHOEF- Esmeralda Schalkers 

doet begin oktober mee aan de 

Muskathlon op het eiland Sumba, 

Indonesië. Zij gaat met de christe-

lijke organisatie Compassion haar 

grenzen verleggen: 45 km. wande-

len voor kinderen in armoede. Ze 

hoopt dat haar sponsorbedrag nog 

meer zal groeien.

Het begon op de camping De Betteld 

waar Esmeralda al jaren komt. Daar 

kwam ze in aanraking met Compas-

sion, een wereldwijde organisatie die 

zich inzet voor ontwikkelingshulp, 

op christelijke basis. “Wij steunden 

altijd al Jackline, een meisje uit Tan-

zania. Zodat ze naar school kan en fat-

soenlijke gezondheidszorg krijgt. Ook 

diverse inentingen.” Op de camping 

hoorde ze mooie verhalen van Eugène 

Poppe die vertelde over de Muskath-

lon, waarbij je kunt hardlopen (21, 42 

of 63 km.), mountainbiken (120 km.) 

of wandelen (60 km.). Dat heeft dit 

jaar al in Oeganda, Rwanda en Ecua-

dor plaatsgevonden. Je zet je in voor 

kinderen in armoede. Door sponso-

ring kun je een gezin op die manier 

helpen met een betere toekomst. De 

meerwaarde van de Muskathlons is 

dat je ook in aanraking komt met pro-

jecten en kinderen. “Het is ook echt 

een persoonlijke betrokkenheid die je 

kunt opbouwen” zegt Esmeralda.

Zij is de sponsor van Ferdy op Sumba, 

aan wie ze ook al een foto met brief 

heeft gestuurd. Een mooi kereltje in 

schooluniform, wat in Indonesië ge-

bruikelijk is om alle kinderen op ge-

lijke wijze te behandelen. Het is de 

bedoeling dat je 10.000 euro inzamelt 

als sponsoring. Esmeralda is al op de 

goede weg. Haar 20-jarige dochter 

Chantal steunt twee kinderen, daar-

naast een vriendin, een goede kennis 

en uiteraard Esmeralda zelf. Dat is al 

€ 5000,-. Via kennissen en vrienden 

ontving ze daarnaast nog 2000 euro. 

Eerst vliegt het gezelschap naar Bali 

om daar diverse projecten te bezoe-

ken. 

“Ik ben geïnspi-

reerd vanuit mijn 

geloof. We vertellen 

mensen ook over 

de bijbel. Maar het 

is beslist geen ziel-

tjes winnen. Ook 

heel veel niet-chris-

tenen doen mee. Ik 

vind dit een actieve 

manier om je in te 

zetten. Hoop ge-

ven. Als je weet dat 

er elke 5 seconden 

een kind sterft, dat 

raakt me. Dan wil 

je graag met alles 

wat je hebt mee-

doen. Bij mij is dat wandelen.” Offi-

cieel staat er 13 uur gepland voor 60 

km. wandelen, maar Esmeralda is blij 

als ze onder die omstandigheden 45 

km. haalt. 

Hulp

Wilt u Esmeralda op weg naar die 

Esmeralda gaat wandelen voor kinderen in armoede

10.000 euro helpen? Dat kan op verschil-

lende manieren. Het snelst is op internet 

zoeken naar: www.muskathlon.nl, even 

door klikken en daar ziet u Esmeralda. U 

kunt ook geld overmaken: NL82 RABO 

0168 4451 90, t.n.v. St. Vrienden van Ge-

rechtigheid, o.v.v. Esmeralda Schalkers.

Meer info: www.compassion.nl

Historie

NEDERHORST DEN BERG- Wie van-

af schutsluis het ‘Hemeltje’ linksaf 

naar Overmeer gaat ziet grote ver-

anderingen in het landschap. In de 

Meeruiterdijksepolder die in 1976 

doorsneden is door de randweg ver-

rijst de boerderij van de familie Van de 

Pouw, een stal en twee woonhuizen. 

De verplaatsing was noodzakelijk 

voor de uitbreiding van Overmeer-

Zuid. Even verderop over de brug 

van het uitwateringskanaal van het 

gemaal van de Horstermeerpolder, 

staat de volgende verrassing, een 

enorme woonwijk bestaande uit 

eengezinswoningen en twee appar-

tementen-complexen. De verkoop 

van de vrijesector kavels verloopt 

voorspoedig, de eerste resultaten 

zijn overduidelijk zichtbaar.

De bedoeling is dat als het hele project 

klaar is er 180 wooneenheden gereali-

seerd zijn. Al deze toekomstige bewo-

ners kunnen in heel Overmeer niet 

eens geld pinnen of een half brood 

kopen, oud- bewoners zijn het al ja-

ren gewend. Het is hetzelfde met de 

boodschappen, winkels zijn er, met 

uitzondering van twee kappers en een 

schoenmaker, ook niet meer.

 

Volop middenstand

In de jaren ‘50 van de vorige eeuw 

was dat wel anders, niet dat het altijd 

beter was maar winkels waren er in 

overvloed. Een melkboer, twee bak-

kers, tot 1964 zelfs drie, een slager, de 

tabakszaak van mevrouw Schriek, 

schoenmaker Co de Jong en olieboer 

Kees de Peer. Twee kruidenierswinkels 

eerst zelfs tegenover elkaar. Later ging 

de zaak van Huisstede- Hermes naar 

de Meidoornlaan, waar nu de dokter-

spraktijk is. Fietsenmaker en Loodgie-

tersbedrijf Van de Brink en heel vroe-

ger ook fietsenmaker Vossenpoel aan 

de Vreelandseweg. Nu moet je met een 

lekke band net als voor alles naar het 

dorp  of de mobiele fietsenmaker bel-

len. Aan dezelfde Vreelandseweg was er 

het café en bootjesverhuur van Rutgers, 

nu staan er woningen. 

Jan Hoed begon in die 

tijd vanuit huis met 

de verkoop van snoep. 

Zijn vrouw verkocht 

met het Overmeerse-

feest en op mooie zo-

merse dagen bij schut-

sluis ‘Het Hemeltje’ het 

bekende Vami ijs. Later 

is het uitgebreid tot ca-

fetaria ‘Jani El Kadi’. In 

de loop der jaren heeft het pand ver-

schillende eigenaren gekend, waarvan 

ome Gerrit Visser en zijn vrouw, die 

het in 1970 overnamen wel de langst 

zittende waren.

Verder was er nog garagebedrijf Scha-

pers met benzinepomp, zijn vrouw ver-

zorgde het ernaast gelegen café. In 1965 

is het garagebedrijf overgenomen door 

Hans van de Helm. In de garage is nu 

een Pizzeria gevestigd. Café ‘De Her-

berg’ heeft veel uitbaters gekend en staat 

nu te koop. Op zaterdag stond er een 

visboer op het pleintje bij de bushalte. 

De postbode van de P.T.T.(dat stond op 

zijn pet) nam voor de ouderen die niet 

naar het postkantoor konden komen 

hun A.O.W.- uitkering mee. Omstreeks 

die tijd werd  een begin gemaakt met 

de uitbreiding van Overmeer, er was 

grote behoefte aan sociale huurwonin-

gen. Na de bouw van de bomenbuurt, 

Meidoornlaan, Kastanjelaan enz., in de 

jaren vijftig, werd in de jaren zestig de 

vogelenbuurt, Kivietslaan, Lijsterlaan 

enz., gerealiseerd. In de volgende jaren 

werd Overmeer nog verder uitgebreid 

met de bouw van de Uiterdijksehof, Ri-

vièrahof, Kooikerboog en Venenburg. 

Boodschappen hoeven geen probleem 

meer te zijn, je bestelt ze gewoon on-

line en op de afgesproken tijd worden 

ze thuis bezorgd. Onze enige plaatse-

lijke bakker is er ook toe overgegaan. 

Gelukkig voor de bewoners die niet 

mobiel zijn en ook niet met de compu-

ter overweg kunnen, is er nog de moge-

lijkheid om met het openbaar vervoer 

de winkels in het dorp te bezoeken 

om boodschappen te doen. Laten we 

hopen dat we na de renovatie van het 

plein weer een mooi centrum heb-

ben, waar het gezellig winkelen is bij 

de plaatselijk ondernemers. Een dorp 

zonder winkels is als een weiland zon-

der koeien, kaal en leeg.

De historie van Vreelandseweg – Overmeer

DOOR: RUUD VERKAIK
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Senioren

Stoer buiten op het schip: de heren 

Van Eekeren (97), Jans (82), S

om de Cerff (91) en De Ket (90)

KORTENHOEF- Voor de 68e keer 

trokken 80 Kortenhoefse ouderen, 

vergezeld van 12 begeleiders, erop 

uit. Dit keer naar Appeltern in het 

Land van Maas en Waal. 

De bussen van Eemland Reizen waren 

keurig op tijd bij het opstappunt Veen-

staete. Je kunt zien dat de chauffeurs 

Jack en Ed routiniers zijn, want binnen 

de kortste keren zijn de ouderen vanaf 

75 jaar ingeladen, inclusief rollators en 

rolstoelen. Het begin van een lange dag 

gezelligheid. Al direct word je gewaar 

dat het een toeristisch uitstapje betreft, 

want de bussen zoeken de binnenweg-

getjes. Via Maartensdijk, De Bilt, Zeist, 

Renswoude en Woudenberg, langs 

natte weilanden, stille boerderijen en 

eeuwenoude kerktorens arriveren de 

bussen stipt om 10.15 uur bij de Bijen-

markt in Veenendaal. Tijdens de koffie 

met gebak hoor je het zoemen van de 

gesprekken. Over het landschap, over 

de vakanties van vroeger, de bezoekjes 

aan diverse medici en wat nou beter is 

‘een zorgcentrum of zelfstandig wonen’, 

de meningen variëren. Als de rijen bij 

de toiletten zijn verdwenen, gaat de 

trip verder. Ed en Jack weten alles van 

de omgeving en jaartallen en sommen 

diverse pikante feitjes op. De stemming 

zit er goed in, mede door het zakje met 

lekkernijen van de plaatselijke winke-

liers. Onderweg af en toe een fikse zeer 

plaatselijke bui, maar de passagiers zit-

ten hoog en droog. Op naar de Betuwe, 

over smalle dijkjes, met fraaie verge-

zichten, langs rivieren en uiterwaarden, 

Elst, Rhenen, Ochten, Lienden en Alp-

hen. Boomgaarden met appels, peren 

en kersen, het houdt niet op. Even voor 

half één doemt Appeltern op, een ge-

hucht aan de Maas. Waar het personeel 

van Moeke Mooren de ouderen gast-

vrij ontvangt. De lunch staat snel op ta-

fel, er is voldoende. Uiteraard ontbreekt 

de kroket niet. De aandrang om erop 

uit te trekken is blijkbaar groot, want 

ruim voor afvaart van De Sluizer zijn 

alle reizigers met hun mobiele hulp-

middelen aanwezig op het schip. Aan 

de tafels gaan de gesprekken zo hard 

dat de uitleg van de kapitein over dit 

grote recreatiegebied niet altijd goed te 

verstaan is. We varen over de Gouden 

Ham, een zijtak van de rivier, naar de 

Maas. Aan de ene kant Gelderland, aan 

de andere ligt Brabant. De toren van 

Maasbommel past in het landschap 

en het pontveer tuft langzaam heen en 

weer. Het historische stoomgemaal van 

Appeltern trekt veel bezoekers. Nabij 

de oevers van de rivier zie je massatoe-

risme, meerdere campings met hon-

derden plekken op de schiereilanden. 

Onderweg viert de gezelligheid hoog-

tij, er wordt dankbaar gebruik gemaakt 

van de muntjes van het ouderencomité 

om een wijntje of een biertje te nut-

tigen. Hoewel het stevig waait, neemt 

een aantal gasten de kans waar om te 

genieten op het buitendek. Ook een 

kwartet oude knarren, van wie Herman 

van Eekeren als 97-jarige de vitale top-

per is. 

De terugreis gaat over de snelwegen. 

Tegen zessen is de aankomst bij de vei-

lige thuishaven van De Drie Dorpen 

waar Angela van ter Meij en haar team 

de gasten een prima maaltijd aanbiedt. 

Vooraf een bospaddenstoelensoep à la 

Ruud of een tomatenconsommé. Ver-

volgens diverse groenten, vlees, frietjes, 

salade, puree, appelmoes, enzovoort. 

Tijdens het toetje met ijs worden de 

ouderen nogmaals aangenaam ver-

rast. De complete fanfare Amicitia 

geeft een kort concert, met heerlijke 

deuntjes. ‘Congratulations’ van Cliff 

dendert door de zaal en de ‘Dromen 

zijn bedrog’ van Marco Borsato is een 

toepasselijk slot. Want voor heel veel 

ouderen kwam weer een dagje hun 

Fijn dagje uitwaaien Kortenhoefse ouderen

droom uit. Mede gesponsord door Henk 

Kollee die zijn prijzengeld van € 500,- van 

Maestro d’Amicitia ter beschikking stelde 

aan het Comité Ouderentocht Kortenhoef. 

Dat inderdaad een compliment verdient. 

Nog steeds wordt het grootste deel van de 

financiën door de noeste arbeid van het 

collecteren van de dames bijeen gezameld. 

Cynthia de Waay en Inge de Sain verlaten 

het comité, maar gelukkig is Esmeralda 

Schalkers bereid het voorzitterschap over 

te nemen. 

Aan het eind neemt de 90-jarige Adri-

aan de Ket altijd het woord. Hij prees de 

‘jongens en meisjes’ van het comité en was 

dankbaar dat ook anno 2017 de traditio-

nele kroket niet ontbrak op het menu.  

KORTENHOEF- Vanaf 13 septem-

ber kunt u elke woensdag tussen 

8 en 17 uur genieten van verse  

groenten, fruit en aardappelen bij 

Puur Groenten en Fruit van Sandra 

Steenvoorden en Edwin de Zwart.

Sandra’s roots liggen in Kortenhoef, 

moeder Anneke maakte deel uit van 

het grote tuindersgezin Steenvoorden 

aan de Emmaweg, met haar ooms Niek 

en Ben die nu nog in het dorp wonen. 

Terugkeren naar het dorp waar haar 

moeder opgroeide, ziet de jonge onder-

neemster als een natuurlijke lijn in een 

levenscirkel, zeker nadat haar moeder 

ruim 6 jaar geleden overleed. In mei 

2012 besloten de partners Edwin en 

Sandra om Puur Groenten en Fruit op 

te richten. Daar zat een gedachte achter. 

Edwin: “Ik ben mijn leven lang al werk-

zaam in de groenten- en fruitbranche. 

Onze wens om samen een bedrijf te 

beginnen is uitgekomen. Puur is niet 

als hippe naam gekozen, daar hangt 

het nodige aan vast. Puur, smaakvolle 

producten die de seizoenen volgen, die 

we veelal rechtstreeks halen bij telers.” 

“Ook wijzelf willen dat pure overbren-

gen. Geen gladde verkooppraatjes. Ge-

woon ouderwets persoonlijk contact. 

Wat je ziet, krijg je” voegt Sandra eraan 

toe. 

Edwin de Zwart heeft inderdaad altijd 

in de groenten gezeten, als zelfstandig 

winkelier, maar ook als planner bij in-

ternationale bedrijven. Als hij eenmaal 

begint over z’n kraam, kom je er al snel 

achter dat groenten en fruit zijn passie 

zijn. En dat is nu eens geen cliché. Door 

zijn jarenlange ervaring weet hij tot op 

de week nauwkeurig wanneer welke 

vrucht of groente geschikt is voor de 

verkoop. Ook kun je nu nog geen zuur-

kool uit ‘t vat of fijn gesneden boeren-

kool inslaan bij Puur. Alles gaat volgens 

de seizoenen. Edwin weet wanneer en 

waar de beste producten beschikbaar 

zijn. “Het gaat ons alleen maar om pro-

ducten van A-klasse. Dus alleen maar 

Franse knoflook, geen Chinese, dat is 

van minder allooi. Het is bij mij zo gek 

dat ik goed inkopen bijna belangrijker 

vind dan verkopen. Daar beleef ik heel 

veel plezier aan.”

Toch is het stel ook in staat om de 

kraam fraai in te richten. 

“Het is een caleidoscoop 

van kleuren. Alles wordt 

zorgvuldig gerangschikt 

zodat het er uitnodigend 

uitziet” vertelt Sandra. 

Edwin: “Ik zal ook nooit 

een kist omkeren, alles 

wordt een voor een met 

de hand neergelegd. Ook 

puur op gevoel. We ver-

kopen ook geen gewas-

sen aardappelen, daar valt 

geen smaak aan te bele-

ven.” Bij Puur hebben ze 

de ongewassen Bildstar, 

Frieslander, Nicola, Opperdoes en Ro-

seval. Daarnaast besteden ze veel tijd 

aan uitleg en het laten proeven van hun 

producten. “Het is puur de liefde voor 

het product dat wij willen overbrengen. 

Je kunt bij ons ook per stuk iets kopen” 

sluit Edwin af. 

Webshop

Bij Puur kunt u ook tot uiterlijk zon-

dagavond groenten en fruit via de web-

shop bestellen en ophalen en afrekenen 

Puur Groenten en Fruit elke week op de Meenthof

bij de kraam. Daarnaast staat op de website 

een schat aan informatie over Puur Groen-

ten en Fruit. Ook Sandra’s recepten, want ze 

gebruikt vaak ‘beschadigde’ producten om 

er iets lekkers te maken. Naast Kortenhoef 

heeft Puur Groenten en Fruit standplaatsen 

in Woerden en Mijdrecht (in totaal 4x per 

week). Sandra en Edwin hebben erg veel 

zin in Kortenhoef. Ze willen graag hun pas-

sie delen met hun klanten. Zie ook: www.

puur-agf.nl of blijf geïnformeerd via hun 

Facebook pagina.



Woensdag  september 14 Weekblad Wijdemeren

WIJDEMEREN- Het wordt een 

jubileumjaar voor Schaats- en 

Hardrijdervereniging De 5 Dorpen. 

De vereniging  bestaat dit jaar 35 

jaar, gedurende dit jaar zijn er extra 

activiteiten gepland.

We starten op zaterdag 14 oktober. Ben 

je tussen de 6 en 12 jaar oud? Heb je het 

schaatsen al een beetje onder de knie 

of wil je het juist leren? Dan kun je lid 

worden van de Schaats- & Hardrijders-

vereniging De 5 Dorpen.

Je krijgt dan elke week op zaterdagmid-

dag schaatsles van onze begeleiders op 

de Jaap Edenbaan in Amsterdam. De 

indeling van de groepen gebeurt zoveel 

mogelijk op niveau en leeftijd en onder 

begeleiding van twee meesters en/of 

juffen doe je samen met ongeveer 12 

andere kinderen oefeningen, spelletjes 

en schaats je rondjes op de grote baan. 

Er worden ook allerlei activiteiten ge-

organiseerd, zoals bijvoorbeeld de Elf-

stedentocht en de Jagermeester. Aan 

het einde van het seizoen kun je een 

proef afleggen, waarna je een KNSB-

schaatsvaardigheidsdiploma ontvangt.

Ben je enthousiast geworden en lijkt 

het je leuk om mee te doen? Kijk dan 

op onze site www.de5dorpen.nl. Daar 

vind je onder andere informatie over 

de kosten, de exacte lestijd en hoe je je 

kunt aanmelden.

Kom jeugdschaatsen bij de 5 Dorpen

ANKEVEEN- Zaterdag 16 septem-

ber werden weer de maandelijkse 

wedstrijden gespeeld op de banen 

in Ankeveen. Na de weersverwach-

tingen gehoord hebbende werd er 

toch een natte dag verwacht. Vol 

verwachting was de organisatie of 

er genoeg deelnemers aanwezig 

zullen zijn of afhaakten vanwege de 

regen. 

De opkomst was ruim voldoende om 

een toernooi te spelen waar de punten 

weer fraai werden gescoord. Er vielen 

af en toe een paar spetters maar niet 

voldoende om de boulers van de banen 

te verjagen.

Het werd tevens een zeer sportieve 

meeting met geen onvertogen woord 

en waar men zich bij het meten neer-

legde bij de uitkomst. Nadat er tussen 

de partijen een hapje en drankje werd 

genuttigd, kon men tevens de uitslagen 

verwerken. Nadat er 4 partijen waren 

gespeeld kon de computer haar werk 

doen en de uitslag bekend maken. De 

sterkste van deze geslaagde dag was:

1.Wim Bornhijm: 4 gewonnen en 30 

pluspunten; 2. Ric Degekamp: 3 ge-

wonnen en 16 pluspunten; 3. Frans van 

Noort: 2 gewonnen en 4 pluspunten.

Ook was er bezoek van een paar Bergse 

boulers die kwamen kijken hoe de wed-

strijden in Ankeveen werden gespeeld. 

Zij vertelden dat zij op het Willie Das 

Plein spelen en dat de baan eerdaags 

wordt verlegd, wat zij toch zonde van 

het geld vinden daar de baan op een 

mooie plek gesitueerd is. Hopelijk zien 

wij ze nog eens terug, want ASV Petan-

que’91 kan namelijk nog genoeg leden 

gebruiken om zowel in Ankeveen als in 

de NJBB- competitie te spelen.

Septembertoernooi ASV Petanque’91

Kort nieuws

Sport

ANKEVEEN - Het handbalseizoen bij 

ASV te Ankeveen is weer begonnen. 

De meiden en jongens hebben er zin 

in zoals op de foto duidelijk is te zien. 

Dit jaar heeft ASV twee E-jeugdteams 

en één B- jeugdteam. De E -teams 

zijn gemengde teams, dus jongens en 

meisjes door elkaar, het B-team be-

staat uit een groep sportieve meiden. 

Zondag 17 september was er een vol 

programma voor de jeugd met wis-

selend succes. De E2 vocht een span-

nende wedstrijd uit tegen DSG uit 

Amsterdam die uiteindelijk eindigde 

in een 1-2 nederlaag voor de E2. De 

lol en het enthousiasme was er niet 

minder om. Daarna trad de E1 aan 

tegen Leidsche Rijn. Er werd een vlie-

gende start gemaakt en het werd een 

doelpuntenrijk duel. De E1 zegevierde 

uiteindelijk met 12-2. Daarna was 

het de beurt aan de B. Tegen LHV uit 

Leusden werd een sterke eerste helft 

neergezet. De meiden waren scherp 

en er werd keihard gewerkt met el-

kaar en voor elkaar. De ruststand was 

2-2. In de tweede helft vloeiden de 

krachten na zo’n 10 minuten weg en 

kon LHV uitlopen naar uiteindelijk 

4-9. Het was de eerste wedstrijd in een 

hogere leeftijdscategorie, zodat tevre-

denheid overheerste op basis van het 

vertoonde spel en inzet in de eerste 

helft ondanks de nederlaag.

ASV is altijd op zoek naar nieuwe le-

den: kom een keer vrijblijvend mee 

trainen. De jeugd van 7-12 jaar traint 

op donderdag van 18.00 uur tot 19.00 

uur. De oudere jeugd op dinsdag en 

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand zomer-

competitie biljarten 

(maandag-poule)

11 sept.: Mw. D. Gi-

avarra (4 pt.), J. van 

Greuningen (4 pt.), B. Worp (4 pt.), M. 

Zieleman (3 pt.), W. Clements (0 pt.). 

Stand aan kop: J. van Greuningen 12-

43, M. Boelhouwer/ J. Vrijburg 12-39, B. 

Worp 12-36

Uitslag + stand zomercompetitie bil-

jarten (zaterdag-poule)

16 sept.: M. v.d. Velden (12 pt.), M. 

Zieleman (12 pt.), W. Clements (6 pt.), 

M. Waldhober (4 pt.), K. Jacobs (2 pt.), 

Mw. D. Giavarra (0 pt.). Stand aan kop: 

M. v.d. Velden 7-55 (kampioen), M. 

Zieleman 7-52, W. Clements 7-51

Programma

Donderdag 21 sept. 19.30 uur: onderlin-

ge competitie BV Overmeer, zaterdag 23 

sept. 16.00 uur: 1e ronde herfstcompeti-

tie biljarten (zaterdag-poule), maandag 

25 sept. 19.30 uur: 1e ronde herfstcom-

petitie biljarten (maandag-poule)

Openingstijden bar (ook voor niet-le-

den) + contactgegevens

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, Overmeerseweg 5a Nederhorst den 

Berg, tel. 06.20.40.80.58

ASV Handbaljeugd weer van start

donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur.

We gaan weer gezellig klaverjassen in de 

sportkantine de Blijk op dinsdag avond van 

20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 september tot 

mei/juni. Nieuwe leden  van harte welkom

Kom gezellig bridgen  op donderdagavond 

om 19.30 uur bij Bridgeclub Wijdeme-

ren; locatie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-

6561131 of www.bcwijdemeren.nl

Bridgeclub La Porta Salute. Kom gezellig 

bridgen op de maandagavond om 19.30 

uur in De Bergplaats in Ned. den Berg. Inl. 

06-11102092.



Weekblad Wijdemeren  15Woensdag  september 

schakeld. Na de rust kwam men goed in 

de wedstrijd en terug op 1-1, maar Ouder-

kerk was de ploeg met meer vastigheden 

en won dan ook verdiend.

Jeugd

Vanwege de vele regen gingen er veel 

wedstrijden niet door en kon het beker-

programma voor verschillende teams niet 

afgerond worden. De JO19-1 speelden in 

een rechtstreeks duel met PVCV JO19-

1 om plaatsing voor de volgende ronde. 

De gastheren uit Vleuten waren met 2-1 

te sterk. JO13-1 eindigde gelijk met Was-

meer op de eerste plaats maar verloor 

het  op doelgemiddelde. JO9-1 maakt 

nog kans op het doorkomen daar waar 

de meiden onder 13 en 17 werden uitge-

schakeld, zij kunnen zich nu storten op de 

competitie.

Meer info: www.vvnederhorst.org of op 

facebook.

NEDERHORST DEN BERG - Het is 

bijna zover. Na onze aankondiging 

in juni hebben we enthousiaste re-

acties ontvangen van Bergers die 

graag meespelen. Hierbij de remin-

der voor de inschrijving en de beta-

ling.

Het Nederhorst ‘besloten’ golftoernooi 

wordt dit jaar op zaterdagmiddag 14 

oktober, vanaf 13.30 uur, gespeeld op 

de Old Course Loenen. (Op dezelfde 

dag wordt ook het ‘Eerste Wijdemeren 

Golfkampioenschap’ georganiseerd. 

Volgend jaar wordt dit beter afgestemd, 

zodat je aan beide toernooien mee kunt 

doen). Hoewel het besloten, is mag ie-

dereen met postcode 1394 meespelen. 

Onderstaand nog even de uitgangs-

punten m.b.t. het meedoen: 9- holes 

spelen; aansluitend borrelen + prijsuit-

reiking; kosten € 50,00 voor niet- leden 

en € 20,00 voor leden van OCL; van te 

voren overmaken, betaald is ingeschre-

ven, uiterlijk 1 oktober; op rekening-

nummer NL90 RABO 0398227764 

t.n.v. M.C. Stoker o.v.v. NDB GOLF 

2017 + ‘handicap’; geen diner inbegre-

pen, wel mogelijk maar op eigen initi-

atief; prijzen, 1e dame, 1e heer, longest 

en neary; reglement op aanvraag be-

schikbaar; met handicap verrekening.

Tot de 14e! Marianne Stoker, 06-

26318038/ Marieke Vollers, 06-

26318038/ Ed van Deelen, 06-

29276231.

Nederhorst Besloten Golftoernooi

Sport

Na drie poulewedstrijden in de be-

kercompetitie zal komend weekend 

de competitie beginnen. 

Voor het 1e en 2 elftal is de bekercom-

petitie ten einde. Afgelopen zondag 

wisten beide teams zich niet te plaat-

sen voor de volgende ronde.

Sporting ’70 – 1e 1-0

Met ambivalente gevoelens stapte ’s-

Graveland van het veld. Ondanks de 

nederlaag tegen derdeklasser Sporting 

was er tevredenheid over de geboden 

tegenstand. Het had zeker recht op 

meer. Het gelijke spel om strafschop-

pen af te dwingen kwam er echter niet, 

want in de slotfase stond de keeper tot 

twee keer toe ’s-Gravelands succes in 

de weg en een overtalsituatie werd 

niet goed uitgespeeld met een wegens 

buitenspel afgekeurd doelpunt tot 

gevolg. Gevoeliger dan de nederlaag 

was echter het verlies van twee aan-

vallers. Spits Daan Verdam liep na een 

onbesuisde en onverantwoord harde 

charge van de Utrechtse doelman een 

gebroken pols op en vleugelaanvaller 

Paul Kwantes liep een hamstringbles-

sure op.

 Bekercompetitie senioren

Ondanks dat het jonge team in de be-

kercompetitie niet verloor, is het 2e 

uitgeschakeld. De noodzakelijke winst 

op Nederhorst 2 kwam er niet: 2-2. 

Het 4e kan de volgende ronde nog wel 

bereiken. Met de tweede winst (7-0) is 

het daarbij dichtbij. VR1 won de laat-

ste bekerwedstrijd van RKDES met 

4-2, maar is desondanks uitgescha-

keld.

Programma

Met 19 thuiswedstrijden op zaterdag 

en alle teams die op zondag thuis 

Voetballen in ’s-Graveland

Oefencampagne voorbij, competitie kan beginnen
spelen, zullen we komend weekend we-

ten dat de competitie is begonnen. Een 

grote uitdaging ligt in het verschiet voor 

de scheidsrechterscommissie, de kanti-

necommissie en het wedstrijdsecretariaat 

om het allemaal in goede banen te leiden. 

Barbecue voor de vrijwilligers

Aanstaande zaterdag organiseert de vrij-

willigerscommissie een barbecue voor 

haar vrijwilligers als dank voor het vele 

werk dat zij het afgelopen seizoen hebben 

verricht voor de vereniging en waar velen 

zoveel plezier van hebben gehad.

Zoals bijna bij iedereen inmiddels 

bekend viert VV Nederhorst  komen-

de week haar 50- jarig bestaan. Wij 

trappen donderdagavond 21 sep-

tember af met een kaartavond in een 

als Amsterdams café ingericht club-

gebouw en een optreden van de oer- 

Hollandse zangeres Coby van Dam. 

Voor elk wat wils en iedereen wordt 

van harte uitgenodigd om deel te ne-

men aan de activiteiten en/of het feest 

mee te komen vieren.  Voor program-

ma en tijden zie site/facebook

AJAX Clinic

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor 

de op zaterdag 23 september te hou-

den AJAX dames clinic tijdens de 

festiviteiten rondom het 50 jarig jubi-

leum. Tot en met donderdag 21 sep-

tember kun je als sportief meisje in 

de leeftijd van 7 tot 17 jaar nog aan-

melden (je hoeft geen lid te zijn) via 

jeugdvoetbalvvn@gmail.com. Wees er 

snel bij want vol is vol.

Bekersucces Nederhorst 2 

Door ’s- Graveland 2 op een 2-2 ge-

lijkspel te houden wist Nederhorst- 2 

via doelpunten van Jeroen Bouwer 

zich te plaatsen voor de volgende be-

kerronde. Nederhorst -1 verloor in en 

tegen Ouderkerk met 3-1 en is uitge-

Voetballen in Nederhorst 

Aan vooravond van 50- jarig bestaan

NEDERHORST DEN BERG- De kinde-

ren van de Jozefschool in Nederhorst 

den Berg hadden een bijzondere 

gymles afgelopen woensdag. Zij 

kregen les in touwtje springen van 8 

Chinese rope skippers. 

Deze groep, die vorig jaar wereld 

kampioen werd in het onderdeel de-

monstratie springen, was bezig met 

een rondreis door Europa. Ze gaven 

demonstraties in verschillende landen 

en waren van dinsdag tot donderdag in 

Nederland. Op de Jozefschool gaven ze 

woensdag een demonstratie en daarna 

mochten de kinderen zelf oefenen. Dat 

het niet zo makkelijk is, als dat het lijkt, 

bleek al gauw. Maar opgeven was er 

niet bij. Wat een doorzetters!

Bijzondere gymles op Jozefschool

DOOR: MARC DEGEKAMP EN AD VAN BENSCHOP

Fietsgilde ‘t Gooi
Fietsgilde ‘t Gooi rijdt op zaterdag 23 

september de middagtocht ‘Natuur-

bruggen’, vertrek om 13.30 uur van 

Kerkbrink Hilversum (Museum). De 

bruggen verbinden diverse natuurge-

bieden van de Utrechtse Heuvelrug. 

Op zondag 24 september is de dagtocht 

Gezondheidszorg in Hilversum, ver-

trek 10.00 uur van Kerkbrink Hilver-

sum (Museum). Met deze tocht ontdekt 

u veel plekken die een inzicht geven in 

het heden en verleden van de gezond-

heidszorg. 

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt woensdag 27 

september de middagtocht ‘Vorstelijke 

weg’, vertrek 13.30 uur vanaf de Kerk-

brink bij het Museum in Hilversum. 

Dit is onze laatste tocht van dit seizoen. 

Deze fietstocht voert langs de belang-

rijkste ‘Koninklijke’ plekken in Baarn. 

De kosten zijn drie euro per persoon. 

Voor een dagtocht dient u zelf zorg te 

dragen voor een lunchpakket. Meer in-

formatie: www.fietsgilde.nl
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WIJDEMEREN- Om inwoners te inspi-

reren en te ondersteunen heeft de 

gemeente Wijdemeren alle vrijwil-

ligersprojecten en buurtinitiatieven 

gebundeld op één interactieve web-

site: www.deappelboom.nl.

Waarschijnlijk kent u De Appelboom 

van ‘het appeltje van de maand’ waar-

mee de gemeente in dit Weekblad – bij 

Wijdemeren Informeren – maandelijks 

een project onder de aandacht brengt. 

De Appelboom staat symbool voor 

‘groene initiatieven’ waarbij inwoners 

zelf de inrichting en het onderhoud 

van het openbaar groen verzorgen. En 

daarnaast ook voor sociale projecten 

waarbij mensen activiteiten organise-

ren om elkaar te ontmoeten of te on-

dersteunen. Op de website www.de-

appelboom.nl is recent de informatie 

toegevoegd die eerst op www.vrijwil-

ligerswijdemeren.nl stond. Zo komt bij 

De Appelboom nu alle vraag en aan-

bod rondom buurtinitiatieven en vrij-

willigerswerk in Wijdemeren samen.

Interactief platform

Wethouder Betske van Henten: “We 

hebben begin dit jaar een enquête on-

der vrijwilligers en verenigingen ge-

houden en gevraagd naar waar de ge-

meente in zou kunnen ondersteunen. 

Een van de dingen die daaruit naar vo-

ren kwam, was de wens om één website 

te hebben voor alle informatie. Een in-

teractief platform, waar je kennis kunt 

delen, vragen kunt stellen en iets kunt 

aanbieden. Bijvoorbeeld of iemand 

ervaring heeft met een bepaald com-

puterprogramma, of er tips zijn om 

een nieuwe penningmeester te vinden, 

maar ook heel praktisch het lenen van 

gereedschap of het uitdelen van stekjes. 

Op De Appelboom kunnen inwoners 

nu zelf activiteiten in de agenda zet-

ten, vacatures plaatsen, ervaringen uit-

wisselen en oproepen doen. Ook alle 

informatie rondom maatschappelijke 

stages is daar te vinden.”

Projecten in de buurt

Een blik op de website toont een mooie 

overzichtelijke indeling, waar je per 

kern, zelfs per straat alle projecten kunt 

zien. De verschillende thema’s zijn met 

een kleur aangegeven: groen staat voor 

initiatieven in het openbaar groen en 

rood betekent sociale projecten. Er 

staan zo’n 120 projecten op de website, 

aangevuld met een agenda vol activitei-

ten georganiseerd door én voor vrijwil-

ligers. Van Henten: “We weten dat De 

Appelboom niet alleen wordt geraad-

pleegd door vrijwilligers en bewoners, 

maar bijvoorbeeld ook door huisartsen 

of maatschappelijk werkers. Als ie-

mand graag wil sporten, of eenzaam is, 

is hier makkelijk het aan-

bod in de buurt vinden.” 

Wethouder Theo Re-

ijn vult aan: “Bewoners 

kunnen bij de groen-

projecten ook inspiratie 

opdoen. Op de website 

staan veel voorbeelden 

van mensen die in hun 

buurt meer wilden dan 

‘gras, boom en struik’ 

en zelf de inrichting van 

hun plantsoen hebben 

uitgezocht en nu het on-

derhoud op zich nemen.” 

“Er is vanuit de raad ook 

een klein budget voor De 

Appelboom” merkt Van 

Henten op. “Een alge-

meen krediet om sociale 

projecten met kleine be-

dragen te ondersteunen. 

Zo kunnen we initiatie-

ven van mensen facilite-

ren. Vraaggericht. Dat werkt veel beter.”

Feestelijke vrijwilligersavond 

Als waardering van het vele vrijwilli-

gerswerk organiseert de gemeente op 

28 november een vrijwilligersavond 

in de tent van Nederhorst on Ice. Een 

feestje voor alle ‘gouden appels’ van 

Wijdemeren!

De Appelboom bundelt vrijwilligersprojecten

Achterpagina DOOR:  SASKIA LUIJER

Twee avonden top jazz-funk-soul 

op het Loosdrechts Jazz Festival. Een 

volle loods swingt mee met Incognito 

(Fotografie Marjolijn Lamme).

Wijdemeren in Beeld

Behoefte aan een regelmatig bezoekje, een 

wandelingetje? Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@hu-

manitas.nl of 035-6286093.

Verzorgingshuis Amaris De Kuijer heeft 

een uitgebreid aanbod activiteiten en voor-

zieningen, waar u ook als wijkbewoner ge-

bruik van kunt maken. Denkt u bv. aan de 

thuiszorg van Amaris of onze maaltijden-

service. Meer info: www.amaris.nl/dekuijer 

of 085-0214040.

Kort nieuws


