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Brandweerwedstrijden in Nederhorst 
Aanstaande zaterdag hoeven de 

Bergers niet te schrikken van de vele 

brandweerwagens vanaf 7.45 uur in 

het dorp. Er is hopelijk niks aan de 

hand. Wel vinden de jaarlijkse regi-

onale brandweerwedstrijden van 

de Brandweer Gooi en Vechtstreek 

plaats in Nederhorst den Berg. Een 

mooie gelegenheid om meer te 

weten over dit zinvolle vrijwilligers-

werk. 

Trofeeën 

Op de 1e baan wordt gestreden om 

de zogeheten Borsen-Trofee. Er wordt 

een incident nagebootst en die moet 

door de ploegen op een veilige, snelle 

en efficiënte manier bestreden wor-

den. De wedstrijdlocatie wordt tot het 

laatste moment geheim gehouden. 

De 2e baan is het strijdtoneel voor de 

Tempo-Trofee. Deze baan heeft een 

wat ludieker karakter en is ook leuk 

om als toeschouwer te bezoeken. Deze 

locatie is dan ook niet geheim, maar 

is het grote grasveld schuin voor de 

kazerne. 

Vakmanschap

De onderlinge wedstrijden zijn kwa-

litatief hoogwaardig en sportief van 

aard, met een knipoog naar de officiële 

brandweervaardigheidstoetsen. Elke 

deelnemer kan tijdens deze proeven 

optimaal zijn of haar vakmanschap 

laten zien. Commandant Brandweer 

Gooi en Vechtstreek John van der 

Zwan: “ Naast vakbekwaamheid is het 

versterken van de teamgeest tussen de 

posten uitermate waardevol.”

Kom bij de brandweer

De brandweer is altijd op zoek naar 

nieuwe enthousiaste collega’s. Kijk op 

www.brandweernederhorst.nl/vrij-

williger of www.kombijdebrandweer.

nl voor meer informatie. Ook zijn er 

informatiemomenten waarop mensen 

kennis kunnen komen maken met 

Brandweer Nederhorst den Berg. Op 

vrijdag 14 oktober van 19:00 tot 21:00 

en zaterdag 15 oktober tussen 10:00 en 

12:00 is iedereen die meer wil weten 

over het vak van brandweervrijwilli-

ger welkom in de brandweerkazerne 

aan de Blijklaan.

Aanstaande zondag viert muziek-

vereniging De Vriendschapskring 

in Ankeveen zijn 110- jarig bestaan 

met een ‘Running Music Festival’, 

met muziek, dans en toneel. De 

vereniging is fors gegroeid met ver-

schillende nieuwe afdelingen. Een 

aantal daarvan zal zondagmiddag 

optredens verzorgen, die op maar 

liefst vijf podia in Ankeveen zullen 

plaatsvinden.

Voorzitter Frank Senteur: “We delen 

het publiek in twee groepen in. Vanaf 

12.15 uur is de ‘ticketbox’ bij de IJsclub 

open en volwassenen kopen daar voor 

7,50 euro een passe partout. Dit bedrag 

is inclusief twee drankjes. Kinderen tot 

12 jaar doen gratis mee, tieners tussen 

12 en 18 jaar betalen 5 euro, inclusief 

twee frisdrankjes. Er is een ‘rode groep’ 

en een ‘blauwe groep’. De ‘blauwe groep’ 

start met een spectaculaire verras-

singsact in het gebouw van de ijsclub. 

We verklappen nog niet wat dit is, maar 

gelooft u me, dit wordt heel bijzonder 

en moet u zeker één keer in uw leven 

hebben meegemaakt. Als de blauwe 

groep in het IJsclubgebouw zit, gaat de 

‘rode groep’ kijken en luisteren naar de 

‘Big Bad Bruce Band’ in de feesttent op 

de Stichtse Kade. Een uur later wisselen 

de rode en blauwe groep om, weer een 

uur later wandelt het publiek naar De 

Dillewijn, Het Wapen van Ankeveen of 

restaurant Lekr voor weer andere ver-

rassende optredens, enzovoort. Al met 

al is het programma zo in elkaar gezet 

dat alles aan de beurt komt”.

Swingende muziek en dans

Wat kan men naast de verrassingsact 

en de bigband verder verwachten op 

2 oktober? Om te beginnen staat er in 

Het Wapen van Ankeveen de Rhythm 

& Bluesband ‘Peaty Soil’. Een echte ‘gi-

taarband’ met een fantastische zange-

res. In De Dillewijn komen optredens 

van verschillende jeugddansgroepen, 

waarbij stijlen als moderne dans, hip 

hop en streetdance voorbij zullen ko-

men. Toneelvereniging DSO verzorgt 

in De Dillewijn de intermezzo’s in de 

vorm van korte, humoristische sket-

ches. Restaurant Lekr is ook een van 

de podiumlocaties en is die middag 

het domein van het swingende koor 

‘All Directions’ onder leiding van Bruce 

Skinner. Naast Lekr komt een groot 

‘Running Music Festival’ vol verrassingen

‘springkasteel’ voor de kleintjes en ‘last but 

not least’ zal het blaasorkest onder leiding 

van dirigent Ronald de Haan in de grote 

feesttent aan de Stichtse Kade om 17.00 

uur een groots afsluitend concert verzor-

gen. Het slot daarvan wordt zeker uniek, 

want daaraan zullen ook diverse gastmu-

zikanten aanschuiven. Op de Stichtse Kade 

nr.1 (naast de feesttent) komt een ‘eetplein’, 

maar ook in het IJsclubgebouw, bij Het Wa-

pen van Ankeveen en bij Lekr kan men de 

inwendige mens versterken. Kortom, dit 

wordt een gezellige, ontspannen, swingen-

de en bijzondere zondagmiddag. Tot ziens 

op 2 oktober in Ankeveen. Kijk voor meer 

info ook op: www.vriendschapskring.nl 

Al enige maanden verzamelt Albert 

Heijn Kortenhoef plastic doppen in 

voor Sem. Hij is bijna blind. Bij Sem is 

toen hij 5 jaar oud was een hersentu-

mor ontdekt die mede door operaties 

en druk van de tumor de oogzenuwen 

heeft beschadigd, wat onherstelbaar is. 

Hij ziet alleen nog schimmen en af en 

toe wat kleur. Sem zit in de leerlingen-

raad van de VISIO-school in Huizen 

en heeft samen met een paar anderen 

deze actie in Kortenhoef e.o. opgezet. 

De plastic doppen worden bij een re-

cyclingbedrijf ingeleverd en levert 

geld op per kilo. Dit geld wordt be-

steed aan de opleiding voor blinden-

geleidehonden van het KNGF. “Een 

prachtig initiatief” vindt Johan Land-

waart van AH  Kortenhoef, “waar wij 

een spaarzuil voor neer hebben gezet 

in onze winkel.”

Voor de zomer heeft basisschool de 

Regenboog voor dit doel ook plastic 

doppen ingezameld. De ruim 11.000 

Doppenactie voor Sem doppen werden woensdag 21 september 

aan Sem overhandigd door Naomi, Felin, 

Elisha en Yannick van de Regenboog.

Douwe van Essen/WWK
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Wo. 28 sept.: 19.00 uur:
 J. Dresmé,
 Zo. 2 okt.: 09.30 uur:
 L. Wenneker.
◗ St. Martinus     
 Za. 1 okt.: 19.00 uur: 
 J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 2 okt.: 09.30 uur:
 Liturgiegroep.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 2 okt.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk,
 19.00 uur: Zangdienst 
◗ De Graankorrel   
 Zo. 2 okt.: 10.00 uur: 
 Ds. J. Ridderbos.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 2 okt.: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 2 okt.: 09.30 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 2 okt.: geen dienst.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 2 okt.: 10.00 uur: 
 G.H. Kiers. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 2 okt.: 12.00 uur: 
 Ds. Klaas de Vries.

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

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) 

opsturen voor vrijdag16.00 uur 
en voor de weekendactiviteiten is 
de sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Aanleveren advertenties
Als EPS of PDF (HR) 

bestand voor  vrijdag 16.00 uur.

www.weekbladwijdemeren.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 28 sep. 19.30 u. Overhangend groen infoavond Spieghelhuys, NdB.
do. 29 sep. 18.00 u. Smakelijk Gesprek, met PioWij Graankorrel, Zuid 15, Grav. 
do. 29 sep. 20.00 u. Extra gemeenteraad (Jaarrekening) Rading 1, Loosdrecht
vr. 30 sep. 09.30 u.  Open Ochtend CDA Koetshuis Vlaar,Noord 129,Gr
vr. 30 sep. 14.00 u. 8e Kunstbeurs Kortenhoef Oude School, Kortenhoef
vr. 30 sep. 20.15 u. Cabaretier Ronald Snijders  Dillewijn, Ankeveen
1, 2 okt. 11.00 u. 8e Kunstbeurs Kortenhoef Oude School, Kortenhoef
za. 1 okt. 08.00 u. Regionale Brandweerwedstrijden  Kazerne, Blijklaan, NdB.
za. 1 okt. 15.00 u. Kindervoorst. Kapok, Kunst a/d Dijk Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 2 okt. 12.15 u. Running Music Festival ticketbox IJsclub, Ankeveen
zo. 2 okt. 15.00 u. D3D-jamsessie De 3Dorpen, Ankeveen
wo. 5 okt.       09.30 u.    Koter & Groter Café (met BoekStart)      Julianaweg 11A, K’hoef.
wo. 5 okt. 17.30 u. Extra raad over Bestuurkracht Rading 1, Loosdrecht
do. 6 okt. 09.30 u. Open Atelier Spotfabriek Kidswereld, NdB.
do. 6 okt. 19.30 u. Levenstestament  SCC, Blijklaan 1. NdB.
do. 6 okt. 20.15 u. Concert Schuberts Winterreise Oude Kerkje, Kortenhoef
7, 8, 9 okt. 11.00 u. ‘Twee Heren v.d. Dijk’ expositie Oude School, Kortenhoef
7, 8, 9 okt.  Kermis in Ankeveen Naast St.-Martinus, Ankeveen
vr. 7 okt. 20.15 u. Concert Pianoforte en cello Jagthuis,Middenwg.88, NdB.
za. 8 okt. 10.00 u.  Bazaar PKN- gemeente NdB. Bergplaats, Kerkstr. 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
A. v.d. Heuvel, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15
Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

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

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

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

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

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

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers

• 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

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005
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WIJDEMEREN- Aan het begin van de 

gemeenteraad gaf burgemeester 

Smit een korte verklaring waaruit 

bleek dat hij boos was over uitlatin-

gen van Gert Zagt (De Lokale Partij) 

en Joost Boermans (D66) in de Gooi- 

en Eemlander van vorige week don-

derdag. 

Beide fractievoorzitters zeiden in de 

krant dat Smit onjuiste informatie 

had gegeven. Volgens hen was niet 

alleen de provincie Noord-Holland 

opdrachtgever van het bestuurskrach-

tonderzoek van het bureau Deloitte, 

maar ook de gemeente. Zagt en Boer-

mans hadden deze conclusie getrok-

ken uit uitlatingen van Deloitte en een 

woordvoerder van de provincie. 

Zagt: “Onze burgemeester heeft tegen 

de raad steeds gezegd: de provincie is 

de opdrachtgever, dus u gaat er niet 

over wat precies de onderzoeksop-

dracht en de vraagstelling wordt. En 

nu blijkt dat Wijdemeren medeop-

drachtgever was. Je kunt er nu niets 

meer mee, maar het zorgt wel voor 

een nare nasmaak.” Joost Boermans 

zei in hetzelfde artikel dat de burge-

meester hem exacte gegevens had ge-

weigerd met als reden dat de provincie 

de opdrachtgever was. 

Burgemeester Martijn Smit was dui-

delijk: de provincie Noord-Holland 

is de enige opdrachtgever en betaalt 

ook alle rekeningen. Wel was er af-

gesproken dat de gemeenten qua in-

houd gezamenlijk zouden optreden. 

Het woord ‘gezamenlijkheid’ komt in 

diverse publicaties voor, erkende de 

burgemeester. Maar dat was bekend 

bij de raadsleden. Smit heeft ook ‘bik-

kelhard’ zijn best gedaan om de vragen 

van de Wijdemeerse raadsleden op te 

nemen in het onderzoek, wat is gelukt. 

Smit vond de beschuldigingen van 

Boermans en Zagt ‘buitengewoon 

vervelend’ en hij deed een appel op de 

twee ‘ervaren ex-wethouders en raads-

leden’ om ‘ook als de spanning oploopt 

de knietjes recht te houden’.

Het verweer van Gert Zagt kwam 

erop neer dat hij op de regionale 

avond over het bestuurskrachtonder-

zoek duidelijk had gehoord dat er op-

drachtgevers waren, in meervoud. En 

Joost Boermans had op de website van 

de provincie gelezen dat die het samen 

met de gemeenten had opgezet. Mar-

tijn Smit wees erop dat ‘deze toon in de 

pers’ onze gemeente ‘op achterstand’ 

zet, hij had liever gehad dat Zagt en 

Boermans dit feit hadden geverifieerd 

Burgemeester pissed off op Zagt en Boermans

bij hemzelf. Dat ondersteunde René Voigt 

van Dorpsbelangen die ook gesproken 

had met de pers, maar hij had gezegd dat 

de provincie de opdrachtgever was.  Ook 

PvdA/ GroenLinks, VVD en CDA namen 

afstand van hun oppositiecollega’s. 

Burgemeester Smit not amused 

(foto: Douwe van Essen // WWK)

WIJDEMEREN- Na veel mitsen en 

maren ging de volledige gemeen-

teraad akkoord met een extra 9 ton 

om de Eilandseweg in Nederhorst 

den Berg te ontdoen van grondver-

vuiling. Een reconstructie die nog 

eens komt op de 1,5 miljoen die de 

verbreding en versterking van deze 

dijk langs de Vecht al kost. 

Hoofdlijn in de discussie was dat alle 

partijen grote moeite hadden met dit 

enorme bedrag voor een kleine ge-

meente als Wijdemeren, maar dat het 

verwijderen van asbest en pak’s nood-

zakelijk is. Het schijnt dat het de eerste 

keer in de korte geschiedenis van Wij-

demeren is dat de gemeente te kampen 

heeft met zo’n grote financiële tegen-

valler. Het bezorgde Stan Poels van 

PvdA/ GroenLinks veel hoofdpijn, wat 

hij gelukkig dagelijks kan wegspoelen 

met een paar stevige borrels. Nanne 

Roosenschoon (D66) en VVD ‘er Rob-

by Israel vonden de keuze uit de drie 

opties te beperkt. Die erop neer kwa-

men of niets te doen, of het hele pro-

ject opnieuw aan te besteden of volgens 

een vast bedrag aannemer Mourik de 

klus te laten afmaken. Liever hadden zij 

gezien dat er meer oplossingen waren 

bedacht om het asbest te verwijderen. 

Roosenschoon pleitte zelfs voor het 

uitstel van het besluit. Een ander hei-

kel punt is de overlast die het vervoer 

over de dijk bezorgt. Wethouder Re-

ijn legde helder uit dat transport over 

water uit milieuoverwegingen slechter 

was dan over de dijk. Het kostte meer 

verkeersbewegingen en de kans op het 

wegwaaien van vervuild zand was gro-

ter. De ruimere vrachtwagens over de 

weg waren afgesloten en gaven minder 

verkeer!

Hij was op de hoogte van klachten over 

trillingen, maar Mourik deed z’n best 

het zoveel mogelijk te beperken. Bij 41 

panden is een trillingsmeter geplaatst 

om een -0- meting te verrichten. Di-

rect na de raadsvergadering zouden 

de aanwonenden op de hoogte worden 

gesteld van alle feiten. Alette Zandber-

gen van de DLP vroeg zich af hoe de 

gemeente zou handelen als bewoners 

niet mee wilden meewerken met hun 

eigendom van de weg of berm. Waarop 

Reijn antwoordde dat medewerking op 

vrijwillige basis is, zodat er bij een ‘neen’ 

niets aan dat wegdeel wordt gedaan. De 

bijdrage van Ria Hennis van Dorpsbe-

langen die voorstelde om de hele dijk 

te voorzien van een dikke plak asfalt 

teneinde de Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen af te dekken, bleek 

Raad akkoord met 9 ton Eilandseweg 

achteraf een wanhoopskreet die niet seri-

eus bedoeld was. 

Dirk- Jan Sijberden overhandigde 1584 

handtekeningen om de Shetlanderij De 

Sijphoeve van zijn moeder Ineke de Groot 

te behouden in Loosdrecht (foto Douwe 

van Essen // WWK). 

Zelfs een Mariabeeldje in een boom-

stronk kan blijkbaar de sfeer niet ver-

beteren op het Bergse Pad. Daarom 

was wethouder Theo Reijn zo vrien-

delijk om bijgaand verkeersbord te 

plaatsen. 

Hoognodig volgens een van de aan-

wonenden die het smalle fiets/ wan-

delpad tussen Ankeveen en Neder-

horst den Berg typeert als een A-1 

met schreeuwende fietsers en tierende 

wielrenners die de wandelaars met 

grote regelmaat uitschelden. Zij is al 

een paar keer bijna aangereden. De 

hondenuitlaters hebben volgens haar 

allemaal honden met dezelfde naam, 

namelijk ‘K*T-hond’. Respect is het 

pad delen, rustig doen, elkaar waar-

schuwen, aan de kant gaan en elkaar 

groeten, zo staat op het bord.  

Hopelijk zal het de gebruikers van het 

mooie Bergse Pad tot inzicht brengen. 

Respect op Bergse Pad
Levenstestament
Op donderdag 6 oktober a.s. komen no-

taris Van der Griend en mevr. Schoon-

derbeek van de NVVE tussen 1930- 2200 

uur vertellen over het Levenstestament. 

Het is belangrijk om te weten hoe je din-

gen die jou persoonlijk aangaan goed 

kunt regelen. 

Sociaal Cultureel Centrum; Blijklaan 1; 

Nederhorst den Berg.
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

www.dereiscoach.nl
De Reiscoach is gespecialiseerd in 

outdoor loopbaanbegeleiding.

- Individuele loopbaandagen

- Meerdaagse loopbaanreizen

06-12513085. info@dereiscoach.nl 

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 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

Bedrijfs – opslag ruimtes te huur 

Vanaf 10 t/m 35 m2 – 3 m. hoog  

Beveiligd – huur p/wk mogelijk 

035-656 3517 – info@opslagVL.nl

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Stalling voor uw caravan,
camper, boot, auto of ???

Zagt Loosdrecht

035-5821326/06-10276728

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

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

035-6563060

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen en 

nog veel meer. Stichts End 28 An-

keveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

 

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

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

“Bent u uit Balans” 
Ik breng u in Balans

Voetreflexologie

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

Lion Hoveniersbedr. BV Tuin-

aanleg, -onderhoud, bestratin-

gen, grondverzet, gazonreno-

vatie, verhuur van minigravers, 

shovel en hoogwerker 12 m. 

Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 
PMC biedt u altijd een vrijblij-

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

BELLE MAKELAARDIJ 
Je bent zo verkocht !!! 

035-656 0235

Onafhankelijk financieel advies? 

www.smitvernooij.nl 

0294-253444

*Brocante * Antiek * Retro
Elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur.
Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.

Like ons op Facebook voor 

moois-uit-de-loods, of kijk op

www.inboedelsenzo.nl voor

info & woningontruiming.

telefoon 06-20.777.535.

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Wegens Vakantie  Is Charley’s 
Diner van 3 t/m 12 Oktober 

Gesloten www.charleys-diner.nl

)

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 22 sept. film, vr. do. 29 

sept. film, zo. 2 okt. film, wo. 5 

okt. jeugd, do. 6 okt. film. Info: 

www.wesopa.nl

Donderdag 6 oktober is er om 

19.30 uur Alzheimercafe Weesp 

in het Hart van Weesp met 

spreker Ingmar Rip over een 

model van omgaan met men-

sen met dementie die hij heeft 

ontwikkeld.

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Kort nieuws

Op maandagavond 19 sep-

tember rukte de brandweer uit 

om wegdek te reinigen op het 

Noordereinde. Een voertuig 

had in de bochten brandstof 

verloren die de weg gevaarlijk 

glad maakt. Vanaf de Franse 

Kampweg tot een groot stuk 

van het Noordereinde hebben 

wij weer begaanbaar gemaakt. 

Een groot aantal brandweer-

lieden is aangesloten bij hart-

slagnu.nl. Dat is een burgerini-

tiatief. Wanneer er in het dorp 

een reanimatie is worden zij via 

sms gewaarschuwd. Afgelopen 

vrijdagavond om kwart over 7 

gebeurde dat. Op de Kwakel had 

een persoon een hartstilstand 

gekregen. Binnen 2 minuten 

was de eerste brandweerman 

reeds ter plaatse en is direct 

begonnen met reanimeren. De 

volgende brandweerman met 

een politieagente in burger kwa-

men een kleine minuut later ter 

plaatse gevolgd door iemand 

met een AED. Al met al was de 

AED met 5 minuten AED aan-

gesloten. Omdat de ambulance-

dienst een lange aanrijtijd heeft  

naar ons dorp proberen wij als 

brandweer ’s-Graveland deze 

taak ook bij ons te krijgen juist 

als elke seconde telt. 

Post ’s-Graveland

Nieuws brandweer

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

Fotowedstrijd Sypesteyn
De fotowedstrijd die het bestuur van www. vriendenvansypes-

teyn.nl heeft uitgeschreven loopt langzamerhand op z’n eind. U 

heeft nog tot 1 oktober a.s. de tijd om uw foto’s in te sturen. Op 

www. sypesteyn.nl vindt u alle informatie over de wedstrijd.

Wandeling na verlies 
Op zondag 2 oktober organiseren Miranda van den Eijnden van 

Artesia en Wendy Pater van In de Ontmoeting weer een wande-

ling door het bos. We komen om 10.00 uur bij elkaar bij De Serre 

van de biologisch- dynamische tuinderij van Land en Boschzigt, 

Leeuwenlaan 34 te ‘s- Graveland. De wandeling is bedoeld voor 

mensen die met overlijden te maken hebben (gehad).  

We wandelen ongeveer een uur. Na afloop praten en drinken 

we nog wat bij De Serre. Deelname: € 10,- (contant). Graag even 

aanmelden als je mee wilt lopen bij: info@ praktijkartesia.nl. of 

bel naar 06-23665687. Zie ook http:// www. praktijkartesia.nl en 

www. indeontmoeting.nl. 

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

Adverteren:  www.weekbladwijdemeren.nl
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HAARLEM- Woensdagmiddag 21 

september jl. heeft burgerinitiatief 

Wijdemeren2020 de petitie ‘Geen 

Fusie met Hilversum’ met 7734 on-

dertekeningen overhandigd aan 

Jack van der Hoek, Gedeputeerde 

bij Provinciale Staten van Noord-

Holland. 

Een maand eerder is de petitie aan-

geboden aan de gemeenteraad van 

Wijdemeren. De 7734 ondertekenaars 

vinden dat een plassenrijke gemeente 

als Wijdemeren met veel mooie klein-

schalige kernen, groen en water niet 

past bij een stadsachtige gemeente als 

Hilversum. “De boodschap van Wij-

demeren2020 aan Provinciale Staten 

is dat we met deze petitie aantonen 

dat er geen draagvlak is voor een fu-

sie met Hilversum,” benadrukte Friso 

van Voorthuizen namens Wijdeme-

ren2020 tijdens de overhandiging in 

het Provinciehuis in Haarlem. “Zo er 

al sprake zou zijn van problemen, vra-

gen de ondertekenaars van de petitie 

om andere oplossingen te ontwikkelen. 

Problemen die we overigens nog niet 

hebben gezien. Ook het recent versche-

nen rapport met de uitslag van de Be-

stuurskrachtmeting (BKM) in de regio, 

toont geen bijzondere problemen bin-

nen onze gemeente.”

Gele kaart voor BKM

“Wijdemeren2020 heeft het rapport 

over de BKM geanalyseerd en komt 

tot de conclusie dat dit een slecht stuk 

werk is van Deloitte,” vervolgde Friso 

van Voorthuizen. “Een paar meningen, 

een nietje er doorheen, weinig kwanti-

tatieve gegevens, de inwoners zijn niet 

gehoord en dan komt in het hoofd-

stukje over Wijdemeren ineens de niet-

onderbouwde conclusie ‘onvoldoende 

bestuurskracht’ uit de lucht vallen. Dat 

wilden de opdrachtgevers blijkbaar zo 

horen. De feiten zijn echter anders. We 

noemen een paar punten:

De gemeente Wijdemeren heeft geen 

financiële problemen en loopt zelfs 

weinig tot geen financieel risico. Het 

houdt de laatste jaren gemiddeld één 

miljoen euro per jaar over en heeft 18 

miljoen euro aan reserves. We kunnen 

niet alles, maar dat hoeft ook niet.

Servicenormen voor dienstverlening 

worden gehaald. De digitalisering 

loopt ok. De prestatie -indicatoren uit 

de najaarsrapportage van B&W geven 

over het algemeen goede uitkomsten. 

Waar komt die ‘onvoldoende bestuurs-

kracht’ dan opeens vandaan?

Er wordt in de interviews gesuggereerd 

dat het ambtenarenapparaat te klein 

is, terwijl Wijdemeren juist 5% meer 

ambtenaren heeft dan vergelijkbare 

gemeentes. Die het daarmee dus blijk-

baar wel rooien! Overigens, als dat het 

probleem is, is het gemakkelijk op te 

lossen met wat meer en/of deskundiger 

ambtenaren. Daar hoef je niet voor te 

fuseren. Of verbeter de 

aansturing. Meer samen 

doen met andere ge-

meentes is natuurlijk ook 

een goede optie.

Een grote misser in het 

BKM-rapport is ook dat 

alternatieven voor een 

fusie volstrekt onvol-

doende uitgewerkt zijn. 

Er worden alleen wat glo-

bale mogelijkheden ge-

noemd. Wijdemeren2020 

en de gehele gemeente-

raad hadden uitdrukke-

lijk gevraagd om alle al-

ternatieven goed in kaart 

te brengen. Wat betekent 

bijvoorbeeld een verster-

king zonder fusie voor de 

bestuurskracht in Wijde-

meren en voor zijn inwoners? Zijn er 

(zo nodig) andere fusies mogelijk dan 

met Hilversum? Wij hebben de provin-

cie met nadruk gevraagd om de alter-

natieven veel concreter en in detail uit 

te werken en de bevolking erbij te be-

trekken. Dan pas kan de gemeenteraad 

een afgewogen keuze maken. Dat kan 

nu niet. Wijdemeren2020 geeft een gele 

kaart aan de uitvoerders en de uitslag 

van deze bestuurskrachtmeting.”

Alles is nog open

Gedeputeerde Van der Hoek nam de 

handtekeningen in ontvangst uit han-

Aanbieding petitie aan Gedeputeerde Staten

Gele kaart voor Bestuurskrachtmeting

den van Friso van Voorthuizen in de vorm 

van een ‘symbolische cheque’ die goed is 

voor 7734 ondertekeningen. De heer Van 

der Hoek reageerde daarop met: “Het is 

goed om als provincie te vernemen wat er 

in Wijdemeren speelt. De provincie past in 

deze bescheidenheid. Wij zijn nog niet aan 

zet. De verantwoordelijkheid ligt nu eerst 

bij de gemeenteraad. Alles is nog open. De 

gemeenteraad zal met dit krachtige signaal 

rekening moeten houden en alle alterna-

tieven moeten onderzoeken. Draagvlak is 

daarbij belangrijk.”

Friso van Voorthuizen (rechts) overhandigt de 7734 

handtekeningen aan Jack van der Hoek.

CDA-raadslid Rosalie van Rijn is blijk-

baar bezorgd over een correcte toe-

wijzing van de appartementen in de 

Oranjerie aan het Noordereinde te 

’s-Graveland. Zij stelde daarover een 

drietal vragen aan de wethouder. 

Sinds de Raad van State op 26 april jl. 

de uitspraak deed dat de bouw van 42 

appartementen doorgang kan vinden, 

is ze uiteraard blij dat er eindelijk soci-

ale woningbouw komt in ’s-Graveland. 

Op eerdere vragen antwoordde wet-

houder Van Henten dat bij eerste ver-

huur woningen beschikbaar worden 

gesteld voor eigen inwoners. Ze zou 

dit eind augustus/ begin september 

in een gesprek met woningbouwver-

eniging Gooi en Omstreken formali-

seren. Mevrouw Van Rijn vraagt zich 

af of dit gesprek heeft plaatsgevonden, 

wat de uitkomst is en of de raad nog 

mee kan denken over de toewijzingen. 

De wethouder had namelijk eerder ge-

sproken over een ‘nadere doelgroepen 

verdeling’.

Het gaat hier om twee- en driekamer 

appartementen, vooral bestemd voor 

één- tot tweepersoonshuishoudens. 

De gemiddelde oppervlakte van de 

Rosalie bezorgd over toewijzing

Versa Welzijn start op vrijdag 14 

oktober in Wijdemeren met het 

‘Administratie voor elkaar’ spreek-

uur. Dit is een open inloopspreek-

uur waar burgers snel en efficiënt 

geholpen worden bij het ordenen 

van hun administratie en het invul-

len van formulieren. 

Deze nieuwe dienstverlening is tot 

stand gekomen vanwege de toene-

mende vraag onder inwoners van Wij-

demeren naar ondersteuning bij de 

financiële administratie én het succes 

van dit spreekuur in andere gemeentes.

Het inloopspreekuur is iedere vrijdag 

van 9.30 – 11.00 uur op wisselende lo-

caties. De even weken vindt het plaats 

in Loosdrecht bij Versa Welzijn Lin-

delaan 98, de oneven week in het So-

ciaal Cultureel Centrum Blijklaan 1 in 

Nederhorst den Berg. Alle inwoners 

van Wijdemeren kunnen hier terecht. 

Tijdens de spreekuren zitten deskun-

dige vrijwilligers klaar om mensen te 

ondersteunen met hun papieren of 

digitale administratie. Zij helpen bij 

het opzetten en ordenen van de admi-

nistratie, bij het overzicht krijgen van 

inkomsten en uitgaven en het regelen 

en controleren van bankzaken. Ook 

kunnen zij helpen met het invullen van 

formulieren, lezen van brieven, reage-

ren op huurwoningen, formulieren na-

kijken, toeslagen en heffingskortingen 

controleren of aanvragen en inzicht 

Versa Welzijn start ‘Administratie voor elkaar 
verschaffen in financiële regelingen. 

Vrijwilligers gezocht

Versa Welzijn zoekt nog extra vrijwilligers 

voor het Administratie voor Elkaar spreek-

uur. Al onze vrijwilligers krijgen professi-

onele begeleiding en ondersteuning. Voor 

meer informatie zie de vacature op www. 

vrijwilligerspuntwijdemeren.nl. Selina Dui-

kersloot of Tineke v.d. Tol helpen u graag 

verder, Versa Welzijn, tel. (035) 694 21 11 of 

e-mail sduikersloot@versawelzijn.nl.

appartementen wordt zo’n 70 vierkante 

meter. De huurappartementen worden 

comfortabel, energiezuinig en betaalbaar. 
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De smaak van Italië

Ciabatta
met olijf en tomaat

€ 0,95 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

Madelijn
Spatiebalk.....

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef 

en Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en 

heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou 

haar huishouden niet compleet zijn zonder 

behaarde vrienden. Kat Madammeke en ko-

nijn Antonio horen er dan ook helemaal bij. 

Hond Tyson is onlangs overleden. En haar 

gezin is rustig aan op zoek naar een pup. 

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…

Jehebtweleensvandieweken.Waarinal-

leskapotgaat.Alleswaareenstekkeraanzit.

Kentudat?Nou,zo’nweekhebikdus.Deprinterop-

depraktijkisinmiddelsvervangen.DeWiFithuis-

doethetweer.Endelabelwriterheefterookweerzi-

nin.Maarnublijftmijnspatiebalkdushangen.En

diewordt,vóórdedeadlinevanmijncolumn(zon

dagavondachtuur)dusnietmeergerepareed.He

elirritant!!!Voordelezerooktrouwens.Maarik-

hebervertrouwenindathetjulliewelgaatlukken.

Omditschrijventeontcijferen.Ziehetmaaral-

seenuitdaging.Andersmoetikinmijnvrijeweek-

endopdepraktijkgaanzitten.Ofmetmijnonhan-

digevingersdezecolumnopmijnmobielschrijven.

OfHermanmoetzichgeroepenvoelenhetspa-

tiedeelvanmijntek-

stopzichtenemen?

Ofmisschienwilhij

eenhandgeschrevenstukovertypen?Nou?Her

man…?Maardanslaatmijncolumngelijkner-

gensmeerop...Alserspatiesinzoudenzitten-

dus!IkZouNatuurlijkElkNieuwWoordMetE

enHoofdletterKunnenBeginnen.Of(spatie)

misschien(spatie)overal(spatie)(spatie)(spatie)

tussen(spatie)kunnen(spatie)typen?Of-zo’n-

streepje?Nee...Ikvindheteigenlijkwelleukzo!

Hetisweereensietshéélanders.Gelukkigdoet-

delaptophetverdernogprimahoor.Enhetinter-

netligterooknietuit.BovendiendoetdeWiFihet-

vandaagooknogeensbovenverwachtinggoed.

Despatiebalkisdeenigetoetsdiehetnietdoet.

Datisvasteenkleinigheidje.Toetsenbordjever-

vangenenKLAAR.Sorrylievelezervoorhetonge-

mak.Hetongemakvanonzemodernetijd.Wantw

áárzijnwezonderonzeelektrischeapparatentege

nwoordig?Wáárzijnwealséénvanhenhetdusniet

doet?Zelfseenkapottespatiebalkgooitalroetinhe

teten!Wáárzijnwezonderdespatiebalk?Zonder,

netdieéne,knop?Nergens,toch?

Madelijn de With 

06 - 22 73 21 36 

madelijn. wiewatwaar@ gmail.com.

Op zaterdag 8 oktober a.s. 

is er van 11 tot 17 uur een 

speciale creatieve dag in het 

Sociaal Cultureel Centrum 

in Nederhorst den Berg. 

Schilderijen om te bekijken, 

een mogelijkheid om als be-

zoeker zelf iets te schilderen 

en om 16.00 uur een muzi-

kaal optreden van zanger 

Peter Douglas. 

Ans van der Linden, Tjamke 

Wichers en Janny Landheer 

zijn de initiatiefnemers; zij la-

ten die dag hun schilderijen 

van de afgelopen jaren zien. 

De werkstukken zijn realistisch 

van aard en variëren van die-

ren, bloemen, vrouwenfiguren 

tot enkele dorpsgezichten. In 

totaal  meer dan 30 stuks. De 

schilderijen hangen geduren-

de de maanden september en 

oktober in het Cultureel Cen-

trum. Op 8 oktober zijn zij alle 

drie aanwezig om u te woord 

te staan. De drie schilderessen 

kennen elkaar van de lessen bij 

Lily Ruizendaal.

Tijdens deze dag kunnen be-

zoekers ook zelf aan de slag 

gaan. In het leslokaal van Lily 

Ruizendaal wordt een open-

bare les gegeven. Wie dat wil 

neemt zelf de penselen ter hand 

en geeft zijn of haar creativiteit 

de ruimte. Lily is daar aanwezig 

om te begeleiden en is uiter-

aard graag bereid u meer te 

vertellen over het volgen van 

schilder- en tekenlessen. 

Al met al belooft het een inspi-

rerende dag te worden. De toe-

gang is gratis. U bent van harte 

welkom. 

Creatieve dag in SCC  

 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

Per direct gezocht: Chauffeur-verhuizer

Van Leeuwen verhuizingen behoort tot het MKB en ver-

zorgt hoofdzakelijk particuliere verhuizingen en diverse 

transporten. U werkt in een betrokken en hecht team 

waar kwaliteit hoog in het vaandel staat.

Aanbod: - Gunstige arbeidsvoorwaarden volgens CAO

 - Goed salaris, met doorgroei mogelijkheden

 - Afwisselend en zelfstandig werk 

  in een leuk team

 - Opleidingsmogelijkheden

 Gaarne reacties t.a.v.: Frans van Leeuwen

 T: 035- 656 35 17 E: info@verhuizers.nl

Zomaar binnenlopen voor kof-

fie en een praatje met een paar 

gezellige mensen? Elke 1e en 

3e woensdag v.d. maand v.a. 10 

uur in de Bergplaats a.d. Kerk-

straat.

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-

253103.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Man-

nenavond’ in het Soc. Cultureel 

Centrum a.d. Blijklaan in Ned. 

den Berg. Gastheer Fouad no-

digt alle mannen van harte uit.

Kort nieuws
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EEMNES – Op neutraal terrein, in ’t 

Utrechtse Hotel De Witte Bergen, 

gaf de provincie Noord-Holland op 

19 september een toelichting bij het 

onderzoek naar de bestuurskracht in 

de Gooi en Vechtstreek. Het bestuur-

lijk systeem werd gekarakteriseerd 

als ‘druk, duur en op onderdelen niet 

effectief’. Lokaal, op gemeentelijk 

niveau, is er onvoldoende bestuurs-

kracht in Wijdemeren. Maar ook de 

regio heeft beperkte beslis- en uit-

voeringskracht. We willen meer dan 

we nu kunnen.

Door: Saskia Luijer

Voor de bijeenkomst waren 180 raads-

leden, 50 wethouders en 8 burgemees-

ters uitgenodigd. Dat grote aantal toont 

direct de complexiteit van het bestuur-

lijk systeem in de Gooi en Vechtstreek. 

Dirk Louter van onderzoeksbureau 

Deloitte schetste: “De vele instituties 

maken het ingewikkeld. Hoe word je 

het in de regio eens met elkaar? U bent 

onderdeel van een systeem met beper-

kingen, waarin je het haast niet goed 

kunt doen. Als je het beter wilt doen, 

dan moet je het systeem veranderen.” 

Het resultaat telt

Feitelijk is dat ook de kern van deze 

bestuurskrachtmeting: Kun je de din-

gen doen die je graag zou willen? Wat 

is het ambitieniveau en heb je dat be-

reikt? Niet voor niets heeft het onder-

zoeksrapport ook als titel ‘Het resultaat 

telt’. Daar gaat het om. Dirk Louter: “Er 

zijn veel plannen, ideeën en intenties, 

maar weinig resultaten. Vooral op regi-

onaal en bovenregionaal niveau in het 

fysiek domein, op het gebied van eco-

nomie, bereikbaarheid, wonen, natuur 

en landschap. Daar heeft de regio een te 

beperkt vermogen om een sterke part-

ner te zijn. Dat ligt niet zozeer aan u als 

bestuurder, maar dat zit in uw systeem.” 

Een vergelijkbaar commentaar gaf de 

onderzoeker t.a.v. Wijdemeren, dat het 

oordeel ‘onvoldoende bestuurskracht’ 

kreeg. “In Wijdemeren is de belangrijk-

ste zorg dat de gemeente zijn ambities 

niet kan realiseren, in combinatie met 

zwakke elementen in de organisatie. 

Dat betekent niet dat je minder goed 

bestuurt dan andere gemeenten, maar 

wel dat je niet bereikt wat je wilt.”

Vier opties voor de regio

Om een sterkere gemeente en regio te 

krijgen, noemt het rapport vier opties: 

voorzetting van het huidige systeem, 

een regionaal bestuur zonder fusie, het 

clusteren van het aantal gemeenten tot 

maximaal drie of het toewerken naar 

één gemeente Gooi en Vechtstreek. 

Waarbij Louter aangaf dat dit laatste wel 

een groot experiment zou zijn, omdat 

in Nederland nooit eerder een nieuwe 

gemeente uit zoveel kleinere gemeenten 

is ontstaan. Verder waagde hij zich niet 

aan een duidelijke voorkeur. “Er is niet 

één zaligmakend alternatief. Alles heeft 

voor- en nadelen. Dit zijn adviezen op 

basis van feitelijke bevindingen. Het is 

aan de gemeenten om deze te beoor-

delen en er een besluit over te nemen. 

Garanties zijn er niet. U zult er met 

elkaar een succes van moeten maken.” 

Wel wees hij op de urgentie van het 

proces: “U bent al een tijdje bezig. Het 

is tijd voor actie. Hak in 2019 de knoop 

door, zodat u in 2023 het eindpunt kunt 

bereiken.”

Wijdemeren eerste stap

Volgens Deloitte is de eerste stap die 

de regio moet nemen, het versterken 

van de bestuurskracht van Wijdeme-

We willen meer dan we nu kunnen

Versterken Wijdemeren is eerste stap

ren. Wellicht met partners uit de omgeving. 

Daarbij benadrukte de onderzoeker dat 

hier draagvlak voor nodig is. “Niet iedereen 

hoeft het er mee eens te zijn, maar er moet 

een beweging zijn. Je moet er in geloven.” 

Dat vertrouwen lijkt er in ieder geval nog 

niet te zijn bij raadslid Alette Zandber-

gen, die namens De Lokale Partij kritische 

vragen stelde over de validiteit van het 

onderzoek. De data-analyse – van de 272 

documenten, 83 gesprekspartners, 11 da-

tabronnen en 47 interviews – en vooral de 

toetsing daarvan liet in haar optiek te wen-

sen over. Partijgenoot Gert Zagt had ook 

behoefte aan een extra uitleg bij het rapport 

en verzocht de sprekers om hier in Wijde-

meren meer over te komen vertellen. Deze 

uitnodiging werd aangenomen, ook tot 

tevredenheid van D66’er Joost Boermans. 

Een extra toelichting dus voor de raadsle-

den van Wijdemeren, voordat zij uiterlijk 

14 november hun zienswijze over het rap-

port moeten indienen bij de provincie. 

In Ankeveen is er grote woede over 

de kaalslag op de begraafplaats 

naast de Dillewijn. Was de eerste te-

genvaller de kap van de bomen aan 

de achterzijde voor een nieuwbouw-

plan, nu is alles  aan de voorzijde 

door de gemeente verwijderd. 

Een 60 jaar oude hulstbomenhaag, 

beukenhaag en drie prachtige oude 

leilindes zijn zonder enig overleg weg-

gehaald. Ook de haagscheiding met 

De Dillewijn is zonder pardon ver-

dwenen. Nogal wat Ankeveners zijn 

verbolgen over deze ingreep, zij wisten 

van niets. Bij nabestaanden van fami-

lieleden roept deze rigoureuze aanpak 

veel emoties op. Men had op z’n minst 

geïnformeerd willen worden. Corry 

Schouten: “De oude hagen stonden 

zo fantastisch centraal en mooi in 

het dorp en het krioelde van de vo-

geltjes. De achterzijde, waar mijn zus 

begraven ligt, is al volkomen vernield 

nu dus ook de voorzijde. Het was een 

mooie idyllische begraafplaats, nu is 

het een grote woestenij.” Ze wijst erop 

dat de familie twee jaar geleden juist 

voor deze begraafplaats heeft gekozen 

vanwege de rust en de mooie ligging. 

“Zoals het er nu bijstaat, zouden we 

haar hier nooit en te nimmer hebben 

begraven” stelt Corry Schouten. De ge-

meente Wijdemeren reageerde met de 

boodschap dat er middenin 10 en aan 

de voorzijde 20 grafkelders geplaatst 

worden vanwege de lage natte ligging. 

De betreffende ambtenaar deed een 

poging de boze Ankeveners te sussen 

met: “Het wordt mooi hoor, mevrouw.” 

Allemaal leuk en aardig, maar graag 

met inspraak, vinden de Ankeveners. 

Schuttingen, gaas en klimop vinden 

zijn geen goed alternatief. In ieder ge-

val moeten er weer leilinden en een 

mooie beukenhaag geplaatst worden.

Woede over kaalslag begraafplaats
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek loopt van 

woensdag 5 oktober tot en met zondag 

16 oktober. Op woensdagmiddag 5 ok-

tober is er in de bibliotheek in Neder-

horst den Berg een spelmiddag. Van 

14.30 tot 16.30 uur kun je allerhande 

opdrachten doen. Je hoeft geen entree 

te betalen, dus kom en neem je vriendje, 

buurjongen, nichtje of klasgenootje mee 

Er is een route uitgezet met vragen en 

opdrachten rond het thema van de Kin-

derboekenweek: opa’s en oma’s

Voor nieuwe betalende leden: neem een 

gratis proefabonnement voor 3 maan-

den. Alleen tijdens Kinderboekenweek!

Gea Lamme in bieb 
Tot 31 oktober exposeert de Korten-

hoefse Gea Lamme in Bibliotheek Gooi 

en meer, vestiging  Loosdrecht. De 

liefde en bewondering voor de natuur 

heeft  zij vanuit haar jeugd al meegekre-

gen. Het is de voornaamste inspiratie-

bron voor haar werk. Kijk ook op: www. 

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

Ingezonden brief 

Opvallend is dat er weer veel woorden gebruikt 

wordt, wat de leesbaarheid niet bevordert. 

Vreemd is dat het accent is dat de financiële po-

sitie onvoldoende is. Beoordeling van de solva-

biliteitpercentages ( betekent de mate waarin de 

gemeente, bij ongewijzigd beleid,

aan zijn verplichtingen kan voldoen) is het beste 

van alle regiogemeentes en referentiegemeentes

Er zit een oorzakelijk verband tussen de hoogte 

van de woonlasten en de waarde van de wonin-

gen in de hele regio. Dus wat is het probleem?

Wat vergunningen betreft waande ik mij in de 

dorpsroddel. Ik heb jarenlang ervaring met het 

gemeentehuis m.b.t. vergunningen ( Horster-

meer, KBO). Opvallend bij de klachten is, dat het 

de schuld van de ambtenaar is, nooit de schuld 

van de indiener. Bij een aantal grote projecten 

ging de projectontwikkelaar failliet, ook de 

schuld van de gemeente. Het wordt al te gek dat 

in het rapport gemeld wordt, dat de ambtenaar 

niet de aanvraag heeft ingevuld. Dit is echt de 

wereld op zijn kop: Dagelijks hoort u: de slager 

mag zijn eigen vlees niet keuren. Kennelijk als 

het over ambtenaren nu wel, omdat het uitkomt.

Bij het sociaal domein verbaast het mij dat er 

met geen woord gerept over de korte bestaans-

duur (vanaf 2015). Met geen woord wordt over 

de toekomst en de mogelijke oplossingen. Reeds 

nu wordt op dit deelgebied samengewerkt ( o.a. 

met de gemeente Hilversum). Ook deze ge-

meente heeft problemen met de invoering zoals 

uit dit rapport blijkt en uit publicaties in de pers.

Het is dus uiterst voorbarig om nu een waarde-

oordeel te geven.

Volgens opgaaf groeit de gemeente tot 2040 met 

ca. 1300 inwoners. Er worden een aantal te re-

aliseren bouwprojecten genoemd, waarin enige 

duizenden wooneenheden gerealiseerd kunnen 

worden. Is er dan een achteruitgang bij de hui-

dige bevolking?

H.W. Stuyver AA. 

Nederhorst den Berg 

Voorbereiding fusie

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

Hinderdam 7C, Nederhorst den Berg

Monumentaal pand rechtstreeks aan de rivier De Vecht
Dit uiterst royale en klassieke vrijstaande landhuis  met aangeb. 
garage met een woonopp. van 347 m2 is in 2006 gebouwd met 
kwalitatief hoogwaardige materialen. Omvangrijke technische 
installatie, o.a. aardwarmte. Prachtig uitzicht op de Vecht en de 
weilanden van de Spiegelpolder. Meer info over dit bijzondere 
object op onze website. 

Vraagprijs € 1.995.000 k.k. 

NIEUW

Sniplaan 8, Nederhorst den Berg

Deze vrijst. semi-bungalow staat op een perceel grond van 7.025 
m2. Hier beleeft u de ongereptheid van de natuur in al haar fa-
cetten. De ijsvogel is hier een dagelijkse verschijning en u moet 
niet verbaasd opkijken als er ineens een ree voorbij komt.   Wij 
maken graag een afspraak met u zodat u de sfeer van deze lokatie 
zelf kunt proeven. Deelnemer NVM Open Huizen Dag.

Vraagprijs € 765.000 k.k.

NIEUW

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

Geïnspireerd door de sympathieke stukjes die 

onlangs over Gert Zagt in de media versche-

nen, organiseert De Lokale Partij binnenkort 

een gezellige spelletjesmiddag vol leuke acti-

viteiten. 

Met speciale uitnodiging aan Martin, Co, Jaap, 

Robby, Sieta, Jan Willem (2x), Ria, Dik, Erik, 

Lia, Liesbeth, Felix en wie zich geroepen voelt. 

We hebben een leuk parcours uitgezet. Alle 

deelnemers ontvangen een vaantje. 

Het parcours kent de volgende onderdelen: • 

Galspuwen; Oude koeien uit de sloot halen; 

Slaan op de kop van jut; Waarheidklutsen; 

Moddergooien; Creatief-jaloezie-verwerking-

met-kurk ; Over de balk gooien; Lange tenen 

lakken; Potje op-de-man-spelen; Onder de 

gordel slaan; Inhoud-voorbij-lopen; Dropping 

met moreelkompas; Waarheidsvinding in 

het veld; Klootschieten; Rotte eieren gooien; 

Rechtbreien; Stilzitten en geschoren worden; 

Uithuilen en weer opstaan 

De middag sluiten we af met een gezellige 

High Tea, met zoete broodjes en vers gebak-

ken lucht. 

Wij denken dat we zeker aan een behoefte vol-

doen met het beschikbaar stellen van deze ac-

tiviteiten. Wilt u zich ook eens vogelvrij voe-

len, kom dan gezellig langs. 

Hierna gaat De Lokale Partij over tot de orde 

van de dag en houden we ons graag weer bezig 

met de inhoud voor onze inwoners. 

Alette Zandbergen, 

De Lokale Partij

Spelletjesmiddag Zagt

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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Filmhuis Loenen heeft als doel om 

goede films te vertonen, waar je na afl 

oop over door kunt praten. Op vrijdag-

avond 30 september draait de Neder-

landse film ‘Knielen op een bed violen’, 

naar het gelijknamige boek van Jan 

Siebelink. Jeugdliefdes Hans en Margje

Sievez leiden een gelukkig gezinsleven 

op hun kwekerij. Op een dag komt 

Hans de prediker Jozef Mieras tegen 

die hem over God vertelt en de herin-

neringen aan zijn streng gelovige op-

voeding aanwakkert. Als Hans vervol-

gens een diepreligieuze ervaring heeft, 

is hij ervan overtuigd in direct contact 

met God te hebben gestaan. In de daar-

op volgende zoektocht naar zingeving 

en het eeuwige leven verliest hij het 

zicht op de werkelijkheid en het con-

tact met zijn omgeving. Terwijl Hans 

steeds verder in de macht van de sekte 

lijkt weg te glijden, kan Margje weinig 

meer dan toekijken hoe de liefde van 

haar leven langzaam maar zeker ver-

dwijnt. De film wordt vertoond in het 

gebouw van de Vecht & Angstel Kerk, 

Rijksstraatweg 139 te Loenen

aan de Vecht. Inloop vanaf 19.30 uur, 

de film start om 20.00 uur. De toegang 

is gratis, maar een bijdrage om de kos-

ten te dekken wordt gewaardeerd. Na 

afloop is er een hapje en drankje. 

www.vechtenangstelkerk

Vechtscheiding DOOR: HERMAN STUIJVER

KORTENHOEF- Een week voordat ‘s- 

Gravelander Ton Lankreijer met zijn 

opzienbarende ‘Zwartboek Frank’ 

over een zelfmoord na vechtschei-

ding de lezers wakker schudde, ver-

scheen het boek van Kortenhoefse 

Tineke Rodenburg samen met 

Leoniek van der Maarel op de markt. 

Zij schreef ‘Vechten voor je schei-

ding’ waarin zij onder andere de 

SCHIP- aanpak presenteert. 

Tineke Rodenburg heeft een praktijk 

als psychosociaal therapeut met als 

specialismen rouw en verlies. Daar-

naast is zij als docent verbonden aan 

de Hogeschool Utrecht en grondleg-

ger van Verlieskunde. Leoniek van der 

Maarel is psycholoog, docent en rouw-

therapeut. Tineke vertelt: “Ik kwam re-

gelmatig in aanraking met cliënten die 

begeleiding wilden bij hun echtschei-

ding. Dat scheiding ook rouw betekent, 

elkaar verliezen, begrijpt iedereen. Dat 

de boosheid en onmacht die deze rouw 

kan genereren heel intens kan zijn en 

ook jaren later nog de kop op konden 

steken, is een emotie waar velen geen 

raad mee weten.” Rodenburg zag te-

vens dat, indien de onderliggende re-

den voor de echtscheiding seksuele on-

trouw betreft, dat kan leiden tot hevige 

vechtscheidingen waarin het conflict, 

vaak over de kinderen, wordt opge-

stookt. “Je krijgt dan emoties als ‘als ik 

ze niet krijg, dan hij of zij ook niet.” 

In Nederland steeg het aantal echt-

scheidingen van 24% in 1980 tot 40% 

in 2014. Volgens de Kinderombuds-

man besluiten jaarlijks 70.000 stellen 

met minderjarige kinderen hun relatie 

te beëindigen. Daarvan schat men dat 

ruim 20% op een vechtscheiding uit-

loopt. Op dit moment hebben 16.000 

kinderen ernstige last hebben van de 

scheiding van hun ouders. Daar komen 

per jaar 3.500 nieuwe kinderen bij. 

Hoewel er een groeiende markt is van 

hulpverleners, mediators en gespeci-

aliseerde advocaten kan die groei niet 

worden gestopt. Alle aandacht gaat uit 

naar het conflict en het verlies wordt 

ondergesneeuwd. “En je wilt niet ver-

zwakt optreden, dus zet je je hakken 

in het zand. En hoe langer het proces 

duurt hoe harder het conflict wordt” 

constateert Tineke Rodenburg. “En dan 

heb ik het nog maar niet over die markt 

van bemiddelaars en instanties die in 

feite belang hebben bij langdurige con-

flicten. Dat wordt in het boek van Ton 

Lankreijer keihard aan de kaak gesteld.”

Schipbreuk geslaagd

Tineke beschrijft in haar boek twee ca-

sussen waarin zij erin slaagde dat beide 

partners gemotiveerd wilden meewer-

ken Vanuit de aanname dat het anders 

moest, ontwikkelde ze samen met co-

auteur Leoniek de zgn. S C H I P- aan-

pak. Deze aanpak wordt uiteraard ook 

door literatuuronderzoek ondersteund. 

De eerste fase is de –S- van Samen-

komen; je kijkt samen terug naar wat 

je verbond, waar is de relatie gaan 

schuiven. Dan volgt de –C- van Con-

flict- verheldering; wat is er verloren 

gegaan, welke conflicten spelen er; de 

–H- staat voor Helpend Horen;  je er-

kent elkaars kwetsuren, je helpt elkaar  

het bespreekbaar te maken. Daarna de 

–I- van Integratie; beide partners res-

pecteren de pijn die ze elkaar hebben 

gedaan en zoeken naar een vorm om 

het verlies en conflict te markeren en 

tot slot ontstaat er or

nieuw ‘Partnerschap in ouderschap’ 

waarin het vertrouwen wordt hersteld. 

“Je houdt niet meer van elkaar, maar je 

zoekt een andere verbinding, waarin je 

Tineke Rodenburg 
‘Vechten voor je scheiding’

afspraken kunt maken over co-ouderschap 

en dergelijke” sluit Tineke Rodenburg af. 

Behoefte

Het boek waarin de ‘postrelationele rouw’ 

voor het eerst helder is beschreven, is goed 

ontvangen. Het kreeg aandacht op een 

congres over vechtscheidingen. Ook ver-

schenen er artikelen in AD, Psychologie 

Magazine en binnenkort in Opzij. Hoewel 

mevrouw Rodenburg niet meer dagelijks 

college geeft over verlies en rouw, zit ze nog 

steeds vol vuur als het gaat om relaties en 

alles wat daarmee samenhangt. Het boek is 

primair bedoeld is voor professionals, maar 

het is voor de geïnteresseerde leek ook zeer 

lezenswaardig.

Vechten voor je scheiding; Uitgeverij Stili 

Novi; Rodenburg en van der Maarel en 

vanaf deze week verkrijgbaar bij de CW ’76 

boekhandel op de Meenthof.

‘Met muziek kleur je je leven’, het 

levensmotto van haar onlangs over-

leden voorzitter Wijnand Tamming. 

Met die woorden in gedachten is 

A.M.V. Crescendo er na het zomer-

reces weer stevig tegenaan gegaan 

voor een druk programma. 

De eerste repetities van de drumband 

en het orkest zijn al weer gedaan en ook 

voor de leerlingen zijn de lessen al weer 

gestart. A.M.V. Crescendo gaat breed, 

want zonder te investeren in muziek-

makers wordt het stil in Nederhorst 

den Berg. En het aanbod is breed. Naast 

het spelen op de grote koperen blaasin-

strumenten zoals trompet, trombone, 

hoorn en tuba is er ook speelruimte 

op de houten blaasinstrumenten saxo-

foon, klarinet, fagot, hobo. En uiteraard 

in de slagwerksectie en de drumband.                  

In eigen beheer geeft Crescendo ook 

les op deze instrumenten. Daarnaast 

biedt A.M.V. Crescendo via een samen-

werking met de mr. Kremerschool de 

blazersklas aan en door een samenwer-

king met muziekmakers uit de familie 

De Graaff ook blokfluit- , dwarsfluit- , 

piano- en slagwerklessen. Vanuit die 

samenwerking is ook het idee geboren 

een kinderkoor/musicalklas (groep 4 

t/m 7) in Nederhorst op te zetten. En 

dat alles speelt zich –hoe kan het eigen-

lijk ook anders- af in de Notenbalk. En 

(heel belangrijk!) muzieklessen zijn er 

mogelijk van jong tot oud. 

Zin om te spelen of zin in muziekles 

en/of de wereld van de muziek te ont-

dekken? Gezond nieuwsgierig naar het 

spel met de nootjes? Simpel, even een 

Crescendo gaat breed 

mailtje naar: secretariaat@amvcrescendo.nl 

en je krijgt zo snel mogelijk antwoord. 

Filmhuis Loenen
D3D-jam met verrassing
Alweer de tweede aflevering van sei-

zoen 2016-2017. Zondag 2 oktober start 

om 15.00 u het muzikale improvisatie 

spektakel. Tot 19.00 u is het in party-

centrum De Drie Dorpen aan de Can-

nenburgerweg te Ankeveen weer bal. En 

dan hebben we het niet alleen over het 

bittergarnituur. Voor eenieder die zijn 

of haar favoriete stuk muziek wil spelen 

en/of zingen. Je kunt je hart weer opha-

len. Deze keer is er een verrassing die 

hier zeker aan zal bijdragen. Wat dat is? 

Kom lekker zelf effe langs!!
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Ondernemers

De huizenmarkt is weer vol-

op in beweging. Niet zo gek 

als je de hypotheekrente al 

kunt vastzetten voor 5 jaar 

vanaf 1,45%. 

Gedurende deze periode pro-

fiteer je optimaal van de lage 

rente, maar wat worden de 

maandlasten in de periode 

daarna? Bij een sterke stijging 

van de hypotheekrente kun-

nen de lasten op termijn on-

betaalbaar worden. Met de 

huidige rentestand kun je de 

rente ook voor een langere 

periode, voor een zeer gunstig 

tarief vastzetten. Bij de keuze 

voor een langere periode zijn 

maandlasten hoger in verge-

lijking met de kortere perio-

des. Je bent dan wel voor een 

lange periode verzekerd van 

vaste maandelijkse lasten. Het 

is zeker niet uit te sluiten dat 

de rente op termijn weer sterk 

stijgt. Voor de maandlasten 

maakt het een groot verschil of 

je 2 procent of 5 procent over 

de hypotheekschuld verschul-

digd bent. Wilt u weten wat 

voor u de beste keuze is? Wij 

zoeken het graag voor u uit. 

Maak vrijblijvend een afspraak 

035-77 37 000 of kijk op www.

HABP.nl

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

Advies van Hypotheek 
Adviescentrum Pronk

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

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

Scholte & de Vries - Estoppey 

(SV-E) organiseert van 6 tot 

en met 8 oktober de grootste 

najaarsbeurs voor de bouw, 

industrie en facilitaire dien-

sten.

Met 95 toonaangevende fabri-

kanten / leveranciers die meer 

dan 120 merken vertegen-

woordigen worden complete 

assortimenten als hang- en 

sluitwerk, gereedschappen, 

toegangscontrolesystemen, 

werkkleding, persoonlijke be-

schermingsmiddelen, machi-

nes en bevestigingsmaterialen 

gepresenteerd en gedemon-

streerd. Gedurende deze da-

gen kunnen geïnteresseerden 

tegen de scherpst mogelijke 

prijs inkopen of kan men zich 

laten informeren over de laat-

ste noviteiten.

Speciaal voor de klussers or-

ganiseert SV-E op zaterdag 8 

oktober samen met 45 leve-

ranciers een grootse magazijn-

uitverkoop, waarbij duizenden 

artikelen vanuit de speciaal 

opgebouwde beurshal aan de 

Stammerhove in Diemen wor-

den aangeboden met kortin-

gen oplopend tot 90%.

Donderdag 6 en vrijdag 7 

oktober geopend van 12.00 - 

19.00 uur; zaterdag 8 oktober 

geopend van 10.00 - 16.00 uur. 

Voor meer info, alle fabrikan-

ten en gratis toegangskaarten 

kijkt u op: www. svebeurs.nl 

Gratis kaarten 
voor Najaarsbeurs

U wilt naar buiten en ge-

woon uw dagelijkse dingen 

doen, maar u bent onzeker 

over het vallen?

Nederland vergrijst en daar-

mee stijgt het aantal valin-

cidenten met soms ernstige 

gevolgen. Thuiszorg Oefenthe-

rapie richt zich op de behande-

ling hiervan. 

Ze doen dit met goede resul-

taten. Oudere mensen durven 

weer boodschappen te doen. 

Onze praktijk, Thuiszorg Oe-

fentherapie, behandelt veel 

ouderen thuis die moeite heb-

ben met hun evenwicht en als 

gevolg daarvan vallen in en om 

het huis. De therapeuten Anne 

Krijnen en Jasperina Prinsen 

hebben een speciale cursus 

gedaan om het valrisico in te 

schatten. Aan de hand van een 

vragenlijst bestaand uit 12 on-

derdelen bekijken ze het valri-

sico van alle kanten, zoals het 

medicijngebruik, spierkracht 

en de dagelijkse activiteiten. U 

krijgt daarna een gericht ad-

vies.

Bij Thuiszorg Oefentherapie 

kunt u, in de week van de val-

preventie van Veiligheid.nl. van 

1 t/m 7 oktober, een gratis val-

analyse met ons doen.

Een afspraak maken kan bij u 

thuis of in de praktijk aan de 

Meenthof in Kortenhoef.

Bel gerust met Anne Krijnen: 

06-11312252. Of bezoek onze 

site: www. thuiszorgoefenthe-

rapie.nl

Bent u 
onzeker over uw evenwicht? 

Vanaf 01-02-2016 te huur aangeboden in Ankeveen op Ind. Terrein “De Slenk”

Magazijn/productie ruimte + evt. buitenterrein – kantoor ruimte.

- Ca. 600 m2 (ca. 25m X 24m)
- Ca. 7 m hoog
- Compleet kolomvrije overspanning
- Overheaddeur ca. 5 m + aparte loopdeur
- Dichte/gevlinderde betonnen vloer
- Goede toegang door ruim buitenterrein

Voor meer informatie of bezichtiging:

035-656 3517 / info@verhuizers.nl

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

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

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

KORTENHOEF – Dit voorjaar startte 

Charlotte van der Haar op Kwakel 

24 met ponyclub ‘Het Knolleke’. 

Een plek voor rijles op paarden en 

pony’s, voor kinderfeestjes, maar 

vooral voor heel veel plezier. 

“Denk erom, hakken naar beneden. 

Binnenbeen erbij houden. Ja, goed zo, 

keurig!” Tijdens de rijles op zaterdag-

morgen geeft Charlotte van der Haar 

aanwijzingen aan drie meisjes die in 

de buitenbak paardrijden. Ze loopt de 

bak in om extra tips te geven en om 

een van de paarden af te zadelen. Haar 

blonde haar in een lange vlecht en goed 

herkenbaar door de felrode trui met de 

tekst ‘Het Knolleke’. Pas 25 jaar, maar 

helemaal in haar element nu ze gestart 

is met haar ponyclub op de Kwakel. 

Met hulp van moeder Hendrina en 

vader Bert, die ook op de manege te 

vinden zijn. Ze doen het echt met el-

kaar. Toen ze vorig jaar opvingen dat de 

plek te huur kwam, aarzelden ze geen 

moment. In november namen ze de 

paardenstal over en sinds maart geeft 

Charlotte er les.

Verschillende niveaus

Maar lesgeven doet de Kortenhoefse 

al veel langer. Daar begon ze zo’n tien 

jaar geleden mee op het Dode Eind, op 

de werf van opa en oma Dekker. Char-

lotte startte er met twee pony’s, waar 

later haar eigen paard bijkwam en ook 

de paarden van haar zus en moeder. 

Inmiddels lopen er bij Het Knolleke 

tien paarden en pony’s rond. Van ver-

schillende niveaus, zodat kinderen die 

er les krijgen ook kunnen doorgroei-

en. Zo is er op woensdagmiddag een 

kleutergroep voor de allerkleinsten. Bij 

deze ‘paardenvertroetelclub’ gaat het 

niet zozeer om rijden, maar vooral op 

de omgang met het dier. Voor oudere 

kinderen zijn er lessen op zaterdag, 

maandag-, woensdag-, donderdag- en 

vrijdagmiddag. Ook jongens en meisjes 

die net wat meer aandacht nodig heb-

ben, die bijvoorbeeld autistisch zijn of 

hoogbegaafd, kunnen bij Het Knolleke 

terecht. Charlotte: “Sommige kinderen 

zijn wat angstig, maar hebben wel de 

liefde voor het paard. Het is zo mooi 

om te zien dat ze dan meer zelfvertrou-

wen krijgen. Dat ze er plezier in heb-

ben. Dat staat voorop.”

Lekker klungelen

Charlotte is opgegroeid met paarden. 

Toen ze een jaar of vier was, was Knol-

leke de eerste pony waar ze op reed. 

Vandaar de naam van haar eigen rij-

school. “Ik was de hele dag bij opa en 

oma met de pony’s bezig” legt ze uit. 

“Daar heb ik zo van genoten. Ik wil 

ook niet bekend staan als de manage 

van het dorp. Maar als een ponyclub, 

Plezier bij Kortenhoefse ponyclub 
‘Het Knolleke’

waar je heerlijk kunt rijden en wat komt 

doen. Lekker klungelen, alsof je een eigen 

pony hebt. Dat vinden we ook het leukste, 

dat kinderen leren hoe het is om een paard 

te hebben. Dat ze doorhebben dat rijden 

niet het allerbelangrijkste is. Er komt zoveel 

meer bij kijken. Verzorgen, borstelen, voe-

ren, met je paard lopen en de stal uitmesten 

natuurlijk. Ik vind het fijn dat kinderen dat 

hier ook kunnen doen.”

Veel enthousiasme

Op haar Facebookpagina Het Knolleke 

staan vrolijke verhalen over de rijlessen, de 

kinderfeestjes en de vakantiekampen. Een 

moeder die haar dochter na de les komt op-

halen doet daar nog een schepje bovenop: 

“Kinderen vinden het hier zo leuk, dat ze 

niet meer met hun ouders op vakantie wil-

len omdat ze hier op ponykamp kunnen. 

En ’s avonds ook niet meer slapen voordat 

ze even naar de wei zijn geweest om de 

paarden te knuffelen. Dat zegt wel genoeg.” 

Charlotte straalt bij de enthousiaste woor-

den en vraagt: “Wil je zelf ook even rijden?”. 

“Nou, nee” zucht ik. Dat sla ik liever af. Ik 

vind paarden prachtig, maar wel van een 

afstandje.

Openbare basisschool Curtevenne 

en Kind & Co hebben de handen in-

eengeslagen voor een kindermarkt 

op het schoolplein. De opkomst was 

groot en de kinderen waren tevreden.

Door Barbara Schriek

Woensdagmiddag. Basisschool de 

Curtevenne is uit. Nieuwsgierig kijken 

de kinderen allemaal naar de kraam-

pjes die zijn uitgestald op het school-

plein en natuurlijk naar het grote op-

blaasbare voetbalveld. De inschrijving 

start direct en al snel staan er kinderen 

in het veld. Tussendoor geeft Dans-

studio Van Harten steeds danswork-

shops. Op het grasveld is een klein 

korfbalveld opgesteld. De Corvers 

laten de kinderen zien hoe je een bal 

door de mand heen kunt gooien.

De kindermarkt is een initiatief van 

de Curtevenne en Kind & Co (de 

Klimboom). Het kind staat centraal 

en dat is te zien op de kraampjes. Van 

You & Mini tot Jobina en Mix G. Er is 

van alles waar kinderen wat aan heb-

ben, maar ook de ouders kunnen hun 

hart ophalen. De ouders van de Curte-

venne hebben taarten en koekjes ge-

bakken om geld in te zamelen en de 

kinderen van Kind & Co komen langs 

met hapjes.

Op de markt staan er oude bekenden, 

maar ook nog wat nieuwe onbeken-

den, zoals Monique van Benschop. Zij 

lanceert haar eerste kinderboek (Lily, 

Lars & Lola) tijdens de markt. Ook 

nieuw is het Koter & Groter Café. Zij 

organiseren iedere eerste woensdag 

van de maand een inloopochtend 

van 9.30 tot 11.30 uur voor (groot-)

ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar. 

De kinderen kunnen spelen, de ouders 

kunnen kletsen, maar krijgen ook ant-

woorden op vragen van experts.

Ginger Fairy staat met allerlei lek-

ker geurende ecologische producten, 

geeft kindermassages en doet ver-

jaardagsfeestjes. Zelf sta ik met Be 

Happy&Healthy, de sieraden en de 

dans- en yogalessen. Tegenover me 

stond een vrouw met dezelfde naam 

als ik: Barbara. Maar wat zij doet, in-

trigeerde me. Haar business heet Small 

Talk en ze is KinderCoach/Counse-

lor. Een rustige vrouw die goed kan 

uitleggen wat ze doet. Ter aanvulling 

heeft ze een apparaatje meegenomen 

waar kinderen net als een kleine ker-

misattractie een poppetje uit kunnen 

‘knijpen’. Pony rijden, knutselen, snoe-

pen. Deze dag is er genoeg te doen. 

Iedereen heeft een goodiebag meege-

kregen met daarin flyers, kleurpotlo-

den en stoepkrijt. Zo kan de lol thuis 

voortgezet worden!

 

 

Goede start kindermarkt 
Curtevenne en Kind & Co 

Open Atelier Spotfabriek
Op donderdag 6 oktober gaat het Open 

Atelier van de Spotfabriek weer van 

start. Het Open Atelier is bedoeld voor 

mensen die met elkaar creatief bezig 

willen zijn. Er is altijd ruimte voor dis-

cussie en overleg over het werk en door 

de verschillende disciplines, w.o.  schil-

deren, keramiek, textiel, speksteen raak 

je gemakkelijk door elkaar geïnspireerd. 

We komen 1x per 14 dagen op donder-

dagmorgen bij elkaar van 09.30-12.00 

uur, locatie Kidswereld (naast de voet-

balclub). Kosten: €3,- per ochtend. Als 

je belangstelling hebt, laat het ons we-

ten en kom dan gerust eens een kijkje 

bij ons nemen. Contactpersonen: Trudy 

Rook, tel. 0294- 257582 en Leny Vuur-

mans, tel.0294- 251826.
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In het kader van het 15-jarig bestaan 

organiseert de Stichting ‘Kunstbezit 

’s-Graveland’, op 7, 8 en 9 oktober 

a.s. een bijzondere expositie in de 

Oude School, gevestigd aan de 

Kortenhoefsedijk 145 in Kortenhoef. 

Deze expositie zal geheel zijn gewijd 

aan de laatste kunstschilders van de 

Kortenhoefse schilderskolonie, Flip 

Hamers en Barend van Voorden, de 

‘Twee Heren van de Dijk’. 

Met hun overlijden, respectievelijk in 

1995 en 2000, werd een bijzonder tijd-

perk van Kortenhoef schildersdorp, 

afgesloten. Die ontstond aan het einde 

van de negentiende eeuw toen kunst-

schilder Paul Gabriël op zoek ging 

naar nieuwe, inspirerende landschap-

pen voor op zijn schilderijen. Tijdens 

deze zoektocht kwam hij uiteindelijk 

in het oude verveningsdorp Korten-

hoef terecht, met rondom het dorp 

het toen nog weidse poldergebied, met 

regelmatig daarboven monumentale, 

steeds van licht en vorm veranderende 

wolkenluchten. Gabriël was verrukt. 

Eindelijk had hij gevonden waar hij zo 

naar op zoek was. Toen deze ontdek-

king in kunstenaarskringen bekend 

werd, was het gevolg ervan dat vele col-

lega kunstschilders, waaronder die van 

de Haagse School, hem volgden naar 

dit, wat zij later noemden‘Het land van 

Gabriël’. Door hun komst groeide het 

oude, schilderachtige dorp Kortenhoef, 

uit tot een begrip binnen de kunste-

naarswereld. We zijn nu ruim een eeuw 

verder in de tijd, waarin door die grote 

schare kunstschilders die het dorp ja-

renlang trouw bezochten, of die zich er 

inmiddels hadden  gevestigd, werden 

vele schilderachtige plekjes in het dorp, 

of  van het nog lage, ongerepte polder-

landschap, op hun schilderijen vastge-

legd. Deze vroegere schilderskolonie 

stierf helaas langzaam maar zeker uit. 

De twee laatste van dit schildersgilde 

Jubileumexpositie St. ‘Kunstbezit ’s-Graveland’

‘Twee Heren van de Dijk’

Cultuur

Speciaal voor kinderen, maar eigen-

lijk voor iedereen ouder dan 6 zes 

jaar, presenteert Kunst aan de Dijk 

Kortenhoef op zaterdagmiddag 1 

oktober om 15:00 uur in het Oude 

Kerkje aan de Kortenhoefsedijk de 

band KAPOK.

Het programma heet Kapok en Het Ge-

heim van Improviseren. Wat de band 

het allerliefste doet is om tijdens het 

spelen de muziek te verzinnen, zonder 

te weten wat er gaat gebeuren. Impro-

viseren heet dat. Op 1 oktober gaan de 

drie jongens het publiek laten zien hoe 

leuk dat is, en gaan we met zijn allen 

improviseren.

Kapok is een van de opvallendste jonge 

bands in de huidige Nederlandse mu-

ziekscene. De band staat bekend om 

hun ritmische vuurwerk en aansteke-

lijke interactie, en om de knetterende, 

onvoorspelbare energie van hun live-

shows.  Kapok pikt naar hartelust uit 

allerlei muziek, waaronder funkrock, 

klassieke muziek, vrije improvisatie en 

Afrikaanse muziek - een verzameling 

invloeden die onwaarschijnlijk klinkt, 

maar in de muziek heel natuurlijk sa-

mengaat.

Het eerste wat opvalt aan Kapok is de 

instrumentatie. Er is geen bas, Remco 

Menting klinkt op een zelf ontworpen 

drumkit als geen enkele andere drum-

mer, en Timon Koomen roept op zijn 

gitaar rijke klankwerelden tot leven. De 

hoorn staat bekend als instrument uit 

de klassieke muziek, maar in handen 

van Morris Kliphuis ben je dat snel 

vergeten. Als een van de weinige jazz-

hoornisten ter wereld zingt, scheurt en 

funkt hij op zijn instrument alsof het 

gemaakt is voor de jazz. Op het podi-

um gaat Kapok elke keer weer met de 

muziek aan de haal, wat ervoor zorgt 

KAPOK voor iedereen vanaf 6 jaar

dat geen twee concerten hetzelfde zijn.

waren Barend van Voorden (1910 – 2000) 

en Flip Hamers (1909-1995). Hun schilde-

rijen, met daarnaast verzameld informatie-

materiaal over deze twee tot dorpsfiguren 

uitgegroeide kunstschilders staat bij deze 

bijzondere jubileumexpositie centraal.

Een bijzonder boekwerkje

Het bestuur van de Stichting ‘Kunstbezit ’s-

Graveland’ heeft de oud-burgemeester van 

’s-Graveland, Wim Kozijn en Kortenhoever 

Co de Kloet bereid gevonden om hun grote 

kennis over en herinneringen aan beide 

kunstschilders, op papier te zetten. Het re-

sultaat ervan is heel bijzonder geworden en 

wordt ondergebracht in een fraai boekje 

dat tijdens de expositiedagen voor belang-

stellenden beschikbaar zal zijn. Deze jubile-

umexpositie op 7, 8 en 9 oktober a.s. in de 

Oude School aan de Kortenhoefsedijk 145, 

is geopend tussen 11.00 en 17.00 uur. 

Op 30 september, 1 en 2 oktober 

presenteren Kunsthandel Peter ter 

Braak en Galerie ter Braak  gezamen-

lijk hun beste werken.

Op vrijdag 30 september opent de 

Kunstbeurs Kortenhoef alweer voor 

de 8e keer haar deuren. Plaats van han-

deling de monumentale ‘Oude School’ 

aan de Kortenhoefsedijk 145, midden 

in het idyllische plassengebied tussen 

‘s-Graveland en Loosdrecht. Net als 

afgelopen jaren vindt u er verdeeld 

over enkele sfeervol ingerichte ruim-

tes een uitgelezen collectie voorname-

lijk vroeg 20e-eeuwse Hollandse en 

Belgische schilderkunst. Dit jaar grijpt 

Peter ter Braak voor één keer terug 

naar zijn ‘roots’, meer specifiek, een 

zorgvuldige selectie uit de persoon-

lijke kunstverzameling van zijn vader, 

voormalig Galerie ter Braak uit Zwol-

le. Een van de speerpunten van de ga-

lerie was het Fauvisme en met name 

het ‘Brabants fauvisme’. Deze stroming 

is dan ook ruim vertegenwoordigd op 

deze kunstbeurs, een zeker voor Ne-

derlandse begrippen redelijk unieke 

gebeurtenis. Peter ter Braak zelf komt 

8e Kunstbeurs Kortenhoef 

Op vrijdag 30 september komt er 

een bijzondere cabaretier naar De 

Dillewijn in Ankeveen. 

Zijn vorige show bestond al uit een 

onophoudelijke stroom taalgrappen, 

gestroomlijnde nonsens en vakman-

schap. Welke show kan beter worden 

dan dat? Nou, die ga ik dan maken, zei 

Ronald. 

Ronald Snijders zal zijn publiek in 

‘Welke show’ vervreemden met grap-

pen, liedjes, normale anekdotes, nieu-

we woorden ( denk aan zijn boek ‘De 

Alfabetweter’ ) en leest wellicht weer 

voor uit ‘1000 nieuwe woorden die het 

niet gaan redden’.

Dus vraagt men u straks na afloop van 

het seizoen: ‘Welke show vond jij het 

leukst?’ Dan zegt u: ‘Inderdaad. Welke 

show.’ Aanvang 20.15 uur. Toegang € 

15,00; Kaarten: www.dedillewijn.nl

Ronald Snijders in Theater De Dillewijn

Digitale erfenis
Op woensdag 5 oktober is er van 10.00 - 

12.00 uur een Tablet Café met als thema 

‘digitale erfenis’ in 

Bibliotheek Gooi en meer vestiging 

Loosdrecht. Na het overlijden zijn er 

veel zaken rondom een digitale erfenis 

die een nabestaande moet afwikkelen. 

Denk aan e-mails, foto’s in de cloud, 

sociale media accounts en nog meer. U 

krijgt tips wat u kunt doen rondom de 

toegang tot deze gegevens. Kom naar 

het Tablet Café op woensdag 5 oktober 

en laat u informeren.

De Tablet Cafés worden georganiseerd 

in samenwerking met SeniorWeb. Ie-

dereen is van harte welkom, ook men-

sen die geen lid zijn van de bibliotheek.

met een prettige mix van figuratieve en ab-

stracte  schilderkunst uit de periode 1900 

– 1980. Tevens zijn er weer enkele fraaie 

‘plein air’ schilderijen van Joost Doornik 

te bewonderen. 

Oude School, Kortenhoefsedijk 145; vrij-

dag 14.00 – 21.00 u; zaterdag en zondag: 

11.00 – 18.00 u. Zie ook: www. peterter-

braak.nl.

A.P. de Kat  ‘Les wagons rouges’ 



Weekblad Wijdemeren  13Woensdag  september 

Muziek

Op 6 oktober presenteert Kunst 

aan de Dijk Kortenhoef in het Oude 

Kerkje een speciale avond: het 

Leiermann Ensemble met een spik-

splinternieuw arrangement van 

Schuberts liedcyclus Winterreise in 

een spannende theatervoorstelling 

met geluid en beeld.

De vraag is: Mag je de kleur van de 

hoed van Frans Banning Cocq op de 

Nachtwacht van Rembrandt verande-

ren als je denkt dat het er mooier van 

zal worden? Nee, natuurlijk kan dat 

niet. Maar hoe zit het dan met de Win-

terreise van Schubert?

Mag je daar noten aan toevoegen, 

juist verwijderen of de instrumentatie 

veranderen? Ja, dat mag!  Aldus het 

Leiermann Ensemble, het is al door 

velen gedaan. In allerlei gedaanten is 

de beroemde ‘reiziger’ in de gedichten 

van Wilhelm Müller vormgegeven. Het 

grote verschil is natuurlijk dat er van 

de Nachtwacht slechts één is, terwijl de 

Winterreise tijdens de wintermaanden 

waarschijnlijk elk weekend wel ergens 

in het land te beluisteren is. Steeds op-

nieuw en steeds weer anders. 

Pianist en arrangeur Jacobus den Her-

der werd in 2013 gevraagd het eerste 

en laatste lied uit de beroemde lied-

cyclus van Schubert te bewerken voor 

zangstem en pianotrio. Het toevoegen 

van een viool en een cello werkte ver-

rassend goed. Zo goed zelfs, dat hij de 

hele Winterreise voor deze bezetting 

heeft gearrangeerd. De strijkersklank 

zorgt voor een warmte die de soms 

ongenaakbare pianoklank in het origi-

neel niet heeft. Het valse kraaien van de 

haan in het elfde lied klinkt op een vi-

ool ‘kraaiender’ dan op een piano. Het 

blaffen van de honden in het zeven-

tiende lied klinkt overtuigend op een 

cello. In het laatste lied bleek de piano 

zelfs helemaal tot zwijgen te kunnen 

komen. Het is prachtig om bestaande 

muziek in een nieuw licht te kunnen 

zien. Een warm en gloedvol licht.

Beelden

In de Winterreise wordt de natuur 

veelvuldig als metafoor gebruikt voor 

de gemoedstoestand van de naamloze 

reiziger. Sneeuw, wind en ijs maar ook 

herinneringen aan de voorjaarszon, 

bomen en klaterende beekjes. Als ie-

mand in staat is de natuur in al haar 

pracht vast te leggen, is het fotograaf 

Foppe Schut die deze Winterreise met 

beelden aanvult. De (video)beelden 

van Foppe worden niet simpelweg op 

een wit scherm geprojecteerd, maar 

op een dunne, transparante stof, tegen 

Schuberts Winterreise in geluid en beeld

Is een moderne vleugel beter dan 

een uit de 19e eeuw? Is ‘luider’ altijd 

beter of mooier dan zachter en gear-

ticuleerder? 

In het weekend van 7-9 oktober krijgt 

u in het Jagthuis de kans om verschil-

lende pianofortes te horen, bespeeld 

door pianisten die op de instrumen-

ten uit de vroege 19e eeuw thuis zijn: 

Ursula Dütschler, Riccardo Cecchetti 

en Michael Tsalka.  Gedurende dit 

weekend hoort u uitsluitend werken 

van rond 1800, uitgevoerd op passende 

instrumenten. De Israëlisch/Neder-

landse Michael Tsalka heeft ditmaal 

gekozen om de laatste sonates van Mo-

zart, Beethoven en Schubert te spelen. 

Hem kunt u horen op zondagmiddag. 

Zaterdagavond komt het Italiaanse pi-

anotrio Voces intimae, zij spelen pia-

notrio’s van Hummel en Schubert. Het 

weekend wordt geopend door Ursula 

Dütschler en cellist Frank Wakelkamp, 

die een Beethoven-programma presen-

teren: cellosonates, variaties en een deel 

uit de prachtige Mondscheinsonate.  

De pianofortes die u dit weekend kunt 

horen zijn een Walter uit 1810 (vrijdag-

avond) en een Fritz uit 1825 (zaterdag 

en zondag). In de pauzes van de con-

certen wordt uitgebreid verteld over 

de verschillende instrumenten. Voor 

Jagthuis met 3 top-concerten 

Pianoƒorteweekend in het Jagthuis

aanvang van het concert op vrijdag kunnen 

de eerste 20 aanmeldingen om 19 uur aan-

schuiven voor een vegetarische tweegan-

genmaaltijd. 

Pianoƒorteweekend: vrijdag 7 oktober, 

20.15 uur – piano & cello; zaterdag 8 okto-

ber, 20.15 uur – piano/viool/cello; zondag 9 

oktober, 15.30 uur - piano.

Reserveren via de website www.jagthuis.

nl, per e-mail via stal@jagthuis.nl of tele-

fonisch 0294-252609. De locatie van de 

concerten is Het Jagthuis, Middenweg 88, 

Nederhorst den Berg (Horstermeer).

Nieuw-Loosdrecht – In de reeks 

COM-missieconcerten zullen op 

vrijdag 7 oktober a.s. het Kleinkoor 

Concertino, Marjolein de Wit (fluit) en 

Martin Zonnenberg (orgel en piano) 

weer zijn te beluisteren. Het belooft 

een muzikale en zangrijke avond te 

worden in de historische Sijpekerk 

aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 171 

te Nieuw-Loosdrecht.

Martin Zonnenberg (1958) studeerde 

koordirectie in Den Haag en school-

muziek in Den Bosch. Hij is voor dertig 

uur per week in dienst van de EO als 

muziekredacteur van het tv-program-

ma Nederland Zingt. Daarnaast diri-

geert hij naast het Kleinkoor Concer-

tino nog twee koren. Hij is organist in 

Sliedrecht en in Nieuwpoort. Fluitiste 

Marjolein de Wit (1971) studeerde fluit 

aan het Brabants Conservatorium in 

Tilburg bij Raymond Delnoye. Zij stu-

deerde cum laude af. Marjolein concer-

teert in binnen- en buitenland, zowel 

solistisch als in kamermuziekverband. 

Kleinkoor Concertino werd in juni 

2009 opgericht door Martin Zonnen-

berg. Dit klein koor richt zich op de uit-

voering van geestelijk klassieke werken. 

Het koor heeft inmiddels concerten 

verzorgd met diverse solisten en orkest.

De COM-missie biedt u als altijd een 

kopje koffie of thee aan in de pauze. De 

aanvang is 20.00 uur en de kerk is open 

vanaf 19.30 uur. De toegang is vrij.

Kleinkoor Concertino 

‘Verrijkend’ Concertino in Sijpekerk 

Pianoforte
Op zondagmiddagconcert 25 septem-

ber geeft pianist Naruhiko Kawaguchi 

om 16.00 uur een concert in de Lage 

Zaal van kasteel-museum Sypesteyn. 

Reserveren via: www. sypesteyn.nl/ 

agenda/evenementen of telefonisch: 

035-5823208. Entree: € 17,50. 

DSO ‘Liefde half om half’
DSO speelt dit najaar nog in de Dob-

ber. O.l.v. regisseur Henri Nap repeteert 

men hard voor ‘Liefde half om half ’ van 

Alan Ayckbourn dat van 23 november 

t/m 26 november wordt opgevoerd.   

Meer info: www. toneeldso.nl.

een zwarte achtergrond. De beelden krijgen 

daardoor een bijzondere sfeer en op de mo-

menten dat er geen beelden te zien zijn, is 

de achtergrond niet afleidend. Zo is het be-

werken van de liederen uitgegroeid tot een 

totaalvoorstelling, waarin muziek en beeld 

samenkomen tot één geheel. 

 Mattijs van de Woerd, bariton; Jacobus den 

Herder, piano/arrangement; Diet Tilanus, 

viool; Wijnand Hulst, cello; Foppe Schut, 

beeld.

Voces Intimae



Woensdag  september 14 Weekblad Wijdemeren

Sport

Zaterdag 24 september stond het 

onderwerp Sportief Gedrag centraal 

bij de amateurvoetbalclubs in onze 

regio. In ‘t Gooi hebben 24 clubs 

een convenant getekend om onfat-

soenlijk gedrag en (verbaal) geweld 

op de voetbalvelden een halt toe te 

roepen.

Bij SV ’s-Graveland is drie jaar geleden 

een Commissie Sportief Gedrag opge-

richt. Die wil op een positieve manier 

structureel aandacht vragen voor het 

gedrag bij de club. Dat is niet iets wat 

je ‘even’ doet maar een continue pro-

ces.

“Wij vinden het belangrijk om met el-

kaar het gesprek te blijven voeren over 

‘Hoe zijn onze manieren?”, zegt de 

voorzitter van de commissie. “Om het 

belang hiervan te onderstrepen heb-

ben we onder andere Onze Basis Elf- 

omgangsvormen op duidelijke borden 

opgehangen. Je kunt ze vinden in elke 

kleedkamer en in de kantine.”

Zaterdag kregen alle aanvoerders een 

groene aanvoerdersband. Met daarop 

een duidelijke boodschap als opdruk: 

aanvoerder sportiviteit. Maar ze kre-

gen deze niet zomaar. Samen met 

hun teamleiders zetten zij eerst hun 

handtekening onder een Contract 

Sportief Gedrag. Voorafgaand hieraan 

werden er mooie gesprekken gevoerd 

over het belang hiervan. Daarbij was 

ook wethouder Sandra van Rijkom 

van Wijdemeren aanwezig. Zaterdag 

heeft de club weer een belangrijke stap 

voorwaarts gezet in het behouden van 

respect voor elkaar en plezier in het 

voetballen. 

De sportwethouder te midden van aanvoer-

ders, scheidsrechter en SVS- bestuurders

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- & 

Hardrijdersvereniging 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 zo-

veel mogelijk op niveau en leeftijd en 

onder begeleiding van twee meesters 

en/of juffen doe je samen met onge-

veer 15 andere kinderen oefeningen, 

spelletjes en schaats je rondjes op de 

grote baan. Er worden ook allerlei ac-

tiviteiten georganiseerd, zoals 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 lestijden en hoe je 

je kunt aanmelden.

Nog 30 plekken vrij bij jeugdschaatsen 

Dag van Sportief Gedrag

Zaterdag 1 oktober is de eerste voor-

verkoop van de certificaten. 

Van 10.00 tot 16.00 uur kunt u terecht 

in het ijsclubgebouw aan de Blijklaan 

(naast het Cultureel Centrum/ brand-

weerkazerne). Vergeet niet de oude 

pas(sen) mee te nemen, want die 

worden geactiveerd. Penningmeester 

Ruud Versluis zal deze dag aanwezig 

zijn om u te woord te staan. Wellicht 

wilt u ook vrijwilliger worden. Bijvoor-

beeld helpen met de verjaardagspartij-

tjes of met het opbouwen, misschien 

wilt u wel een paar keer stofzuigen of 

de wc schoonmaken of een bardienst 

draaien of een keer bij de kassa.

Dan kunt u zich die dag ook bij het ijs-

clubgebouw melden. U mag natuurlijk 

ook een email sturen naar: info@ ijs-

Nederhorst on Ice draait al op volle toeren

ANKEVEEN – Met de Olympische 

Spelen nog vers in het geheugen, 

wint handbal sterk aan populari-

teit. Bij handbalvereniging ASV in 

Ankeveen zijn sinds kort een aantal 

meiden in de leeftijd van 7-11 jaar 

begonnen met trainen. 

Naast dit nieuw jeugdteam in spe, is 

het met de huidige 2 jeugdteams, 2 

damesteams en dames recreantenteam 

altijd gezellig druk op de zondag. Op 

zondag 18 september werden de eer-

ste thuiswedstrijden van het nieuwe 

handbalseizoen gespeeld. Dames 1 en 

2 speelden voor het eerst een thuiswed-

strijd in de nieuwe shirts. Dankzij de 

gulle sponsoring van Aannemingsbe-

drijf B.T.Z., Taxi Blaricum, restaurant 

De Colonie en Intersell konden deze 

teams in het nieuw worden gestoken. 

Helaas werd er door beide teams ver-

loren, maar dit lag zeker niet aan het 

nieuwe tenue. Op dinsdag en donder-

dag wordt er weer hard getraind om de 

volgende keer wel de wedstrijdpunten 

binnen te slepen. Ben je benieuwd of 

deze fanatieke teamsport iets voor jou 

is en lijkt het je leuk om een keer mee 

te trainen? Neem dan contact op met 

Veronique Stalenhoef via: vero@ pla-

net.nl. 

ASV Handbal, een topsport op ieder niveau

clubnederhorst.nl. Verder is de ijsclub be-

zig om de agenda/website voor elkaar te 

krijgen. Kijkt u dus regelmatig op de web-

site/ facebook voor recente informatie: 

www. nederhorstonice.nl. De traditionele 

sponsoravond is op zaterdag 8 oktober. 

Zonder sponsors geen Nederhorst on Ice! 
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Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal wint overtuigend

Nederhorst hield in de wed-

strijd tegen het nog ongeslagen 

GeuzenMiddenmeer (GM) de pun-

ten verdiend in eigen huis. Het ver-

gat de voor rust genomen 2-0 voor-

sprong na de pauze uit te bouwen, 

waardoor de wedstrijd vlak voor tijd 

toch nog spannend werd toen de 

gasten in de 88e minuut de aansluit-

treffer wisten te maken. 

Het was Jesse van Huisstede die in 

blessuretijd de derde treffer voor zijn 

rekening nam. Rijk Bruins maakte op 

fraaie wijze de tweede goal. Een af-

vallende bal kegelde hij van 20 meter 

snoeihard via de onderkant lat binnen. 

Voordien had Jesse al voor de 1-0 ge-

zorgd.

De gasten probeerden het wel en kre-

gen ook enkel mogelijkheden maar de 

jonge verdedigers Jesse Lamme (inge-

vallen voor de met een blessure uitge-

vallen Jean -Yves van de Korput) en 

Joost Weber deden het geweldig. 

Onnodig verlies voor Nederhorst 2. 

In de uitwedstrijd bij Quick Amers-

foort keek men al snel tegen een 2-0 

achterstand aan en verzuimde vervol-

gens om de wedstrijd te doen kantelen 

door het missen van de vele kansen.

Nederhorst 3 redde het niet in Am-

sterdam. Tegen AFC 7 werd er met 5-2 

verloren.

Nederhorst 4 speelde een prima eer-

ste helft en een mindere tweede. De 

Voetballen in Nederhorst

Tweede thuisoverwinning

Het collectief van ASV ‘65 was AS ‘80 

te machtig. De Ankeveners toonden 

zich tactisch wat volwassener en ga-

ven vrijwel geen enkele kans weg. 

Gregory Hellings stond weer in het 

doel en keepte bijna foutloos. 

Na 24 minuten was het Sherrick Krind 

die na een fraaie combinatie met Ste-

fano Holwijn uitblinker Laurens van de 

Greft in stelling bracht, die zeer effici-

ent de 0-1 liet aantekenen. In de 36ste 

minuut was het Emmanuel Obeng die 

via een zeer fraaie en afgemeten pass 

Stefano Holwijn de diepte instuurde en 

die als een echte spits betaamt de 0-2 in 

de verre hoek schoof. AS ‘80 bleef wel 

sterk aandringen, maar hun optisch 

veldoverwicht leverde nauwelijks kan-

sen op. ASV daarentegen kwam er zo 

nu en dan gevaarlijk uit en kreeg en-

kele kansen om de stand uit te bouwen, 

maar voorin was men net niet scherp 

genoeg om de wedstrijd te beslissen. 

Pas in de 84ste minuut was het Laurens 

van de Greft die de bal op maat mee 

gaf aan Shrerrick Krind die tegen de 

keeper schoot, waarna Laurens zelf in 

de rebound de bevrijdende 0-3 kon 

inschieten. Captain Yoeri Tol en Jesse 

Molly speelden als centraal duo ach-

terin een zeer puike partij.

Veteranen verliezen  

The good oldgreens gingen de rust nog in 

met een 2-0 voorsprong op Hoofddorp, 

maar na de rust werd het 2-3. Marc en 

Edwin waren de doelpuntenmakers.

JO19-1 wint 

Na een 0-2 ruststand werd het 0-3 en leek 

de wedstrijd gespeeld. Maar het team van 

Hans Rook kwam knap terug en won via 

fraai spel met 4-3. De pittige trainingen van 

de laatste tijd wierpen hun vruchten af en 

IJFC moest capituleren. Doelpuntenma-

kers: Jordi Souverijn 2x en Bram en Koen 

Schouten. De ontlading was groot na af-

loop, een zwaar bevochten overwinning.

In alle objectiviteit moest gecon-

cludeerd worden dat een gelijkspel 

een terecht resultaat was gelet op 

de krachtsverhoudingen tussen ’s-

Graveland en TABA. 

Desondanks had ’s-Graveland wel 

de meeste kansen gehad en was het 

dus minder effectief dan de Amster-

dammers. Na de 1-0 van Tim Brug 

had Jimmy Reijnders de 2-0 op zijn 

schoen, maar zijn poging om de stand 

te verdubbelen zag hij naast gaan. In 

de slotminuut schoot TABA zich naar 

1-1 eindstand. Een enorme kans van 

Gerben van Veen op alsnog een over-

winning voor ’s-Graveland werd na-

melijk door de keeper verijdeld.

 

Jongens en meisjes onder 9

Bij de jongens onder 9 schreven we af-

gelopen week een nieuw team in voor 

de competitie. JO9-5 speelde zijn eer-

ste wedstrijd bij Buitenboys en deed 

dat heel leuk, maar verloor met 4-2. 

De overige ‘onder 9’ teams wonnen 

allemaal hun wedstrijden en dat ging 

met grote uitslagen gepaard. De span-

nende wedstrijd was nog tussen JO9-3 

tegen Nederhorst JO9-2 die met 6-3 

werd gewonnen. 

Senioren

Het 2e won voor de tweede achtereen-

volgende keer. Via Michiel Dudok van 

Heel en Lasse Spall werd een 2-0 voor-

sprong genomen die door Wasmeer 

weliswaar verkleind werd, maar wel 

tot het einde werd vastgehouden. Het 

3e leverde een puike prestatie en won 

met 2-6 bij Geinburgia. Het 4e leed 

tegen koploper Laren ’99 5 een 7-4 

nederlaag en 35+ bleef door een 4-6 

overwinning op PVC 35+ koploper. 

VR1 verloor van de buurvrouwen en 

koploper ’t Gooi en de 5-1 betekende 

de eerste competitienederlaag.

Voetballen in ’s-Graveland 

Balen na late gelijkmaker Nieuws Club 4711
Uitslag zomercompeti-
tie biljarten 
Maandag 19 sept.: Dhr. 

B. Worp - Dhr. J. Vrij-

burg 0-2, Dhr. M. Ziele-

man - Dhr. W. Clements 2-0

Einstand: Dhr. J. Vrijburg & Dhr. M. 

Boelhouwer 12-38 (kampioen), Dhr. M. 

Zieleman 12-22, Dhr. W. Clements 12-

19, Dhr. B. Worp 12-13

Uitslag maandtoernooi biljarten
Zaterdag 26 sept.: 1. Mw. T. Bos & Dhr. 

C. UitdenBosch (8 pt.), 2. Dhr. W. Cle-

ments & Dhr. M. Verlaan (6 pt.), 3. Mw. 

D. Giavarra & Dhr. M. Zieleman (4 pt.)

Programma Club 4711
Donderdag 29 sept. 19.30 uur: onder-

linge competitie BV Overmeer, zaterdag 

1 okt. 16.00 uur: 1e ronde herfstcompe-

titie biljarten (zaterdag-poule)

Algemene openingstijden Club 4711
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, zondag van 16.00 tot 19.00 uur.

Biljartnieuws BV Overmeer
Uitslag onderlinge competitie 22 sept.: 

J. Kloosterman - W. Clements 3-0, R. 

Korteling - M. Verlaan 2-0, W. Lam -  H. 

Stalenhoef 3-0, J. Kloosterman - M. v.d. 

Velden 3-1

Programma BV Overmeer: donderdag 

29 sept. 19.30 uur: onderlinge compe-

titie. 

doelpunten werden gelijkmatig over beide 

helften verdeeld en eindigde in een ver-

diende 6-2 zege. 

Zaterdag 2 boekte alweer zijn tweede 

overwinning. In de uitwedstrijd tegen 

Loosdrecht 6 werd het knap 2-3. 

Jeugd onder 13

JO13-1 had het moeilijk tegen SVM en 

verloor dan ook terecht met 2-5. JO13-2 

wisten ook niet te winnen en verloren met 

2-4 van ‘t Gooi. De JO13-3 deden het ver-

rassend goed en versloegen met 9-1 de bu-

ren uit ‘s-Graveland. De MO13-1, voor het 

eerste jaar actief, bleef hard werken maar 

moest hun meerdere erkennen aan CSW.

Voor meer info zie www.vvnederhorst.org

Op zondag 2 oktober a.s. staat de 

eerste Wijdemeerse dorpsderby op 

de voetbalkalender. Om 14:00 uur 

speelt VV Nederhorst tegen ASV’65 

op Sportpark Meerzicht. 

Beide elftallen met een nieuwe trai-

ner. Nederhorst onder leiding van de 

piepjonge Joeri de Bruin en ASV met 

de ervaren trainer Dennis van Dijk 

aan het roer. Zowel ASV als Neder-

horst hadden een wisselende start in 

de onderste regionen van de 4e klasse- 

F. Dan kan het niet anders dat beide 

teams extra gemotiveerd zijn om deze 

derby te winnen. Als is het maar om 

de titel ‘Beste Club van Wijdemeren’. 

De wedstrijdbal wordt aangeboden 

door Hoveniersbedrijf Tim Kuiper. 

Na de wedstrijd is er in ieder geval live 

muziek in de fraaie kantine van Ne-

derhorst van (wellicht) Bluesberger. 

En uiteraard staat 

de tap open en de 

frituurpan aan. 

Spelers en begelei-

ders hopen op jul-

lie steun en gezel-

ligheid tijdens deze 

mooie derby.
 

Derby Time met live muziek
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NEDERHORST DEN BERG- De 17-ja-

rige Silvie Bos won een dag voor 

Prinsjesdag de eerste prijs van ‘Pimp 

de Troonrede’. Uit 50 inzendingen 

werd haar tekst over ‘Meer aandacht 

voor seksueel misbruik’ door de jury 

uitverkozen. 

“De jury vond de opbouw goed. Boven-

dien had ik het rustig en duidelijk voor-

gelezen. En ook het feit dat ik een be-

langrijk onderwerp op een persoonlijke 

wijze had verwoord, was een pluspunt” 

vertelt de Bergse die momenteel op 

de havoafdeling van het Roland Holst 

College zit. ProDemos, het Huis voor 

democratie en rechtstaat, organiseerde 

deze alternatieve troonrede nu voor 

de derde keer. Naast oud- Tweede Ka-

mervoorzitter Frans Weisglas maakten 

Walter Freeman van het Nederlands 

Debat Instituut en Jo-Annes de Bat, 

gedeputeerde van Zeeland, deel uit van 

de jury. Silvie won ook met een verplet-

terende meerderheid de Publieksprijs. 

Voor een zaal van 140 mensen las ze 

als derde haar toespraak voor vanuit 

een prachtige zetel. “Natuurlijk was ik 

best zenuwachtig, maar omdat ik derde 

was kon ik de kritiek van de jury goed 

gebruiken” vertelt ze. “Ooit hoop ik mi-

nister-president te worden. In ieder ge-

val iets in de politiek, want dat boeit me 

mateloos” vervolgt ze. Na haar havo wil 

ze HBO- rechten gaan doen om daarna 

door te stromen naar de universiteit 

voor een studie politicologie. Met de 

plaatselijke politiek heeft ze weinig fee-

ling. “Ik hou me daar eerlijk gezegd niet 

zo mee bezig, dus ik kan daarover geen 

concrete punten noemen. Misschien 

zou ik dat wel moeten doen, ja.” 

Uiteraard kreeg ze heel veel reacties 

van medescholieren, leraren en ook in 

het dorp wordt ze regelmatig aange-

sproken. “Iedereen is echt trots, bijna 

nog meer dan ik zelf.” Ook krijgt ze 

vaak de vraag waarom ze zo’n pijnlijk 

thema heeft aangesneden. “Ik vind het 

een interessant onderwerp en ik heb 

vriendinnen bij wie misbruik nooit 

is erkend. Zij worden niet serieus ge-

Bergse Silvie wint alter-
natieve Troonrede

nomen.” Begin november krijgt de Bergse 

Silvie Bos de kans om haar pleidooi voor 

slachtoffers van seksueel misbruik te vertel-

len in de Eerste en Tweede Kamer. Wellicht 

is het een eye opener voor onze volksverte-

genwoordigers. 

Sijmen Brandsma van Wijngaard Land- en Boschzigt 

geniet van een goed glas wijn: Sietske 2015. 1200 plan-

ten leverden 1200 flessen op als opbrengst van de Solarisdruif. Alles ge-

heel door vrijwilligers gerund, op de vrijdagochtend bent u welkom! 

Wijdemeren in Beeld
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Leden van de Staten-Generaal,
Eén op de vijf vrouwen in Nederland 

tussen de 12 en 25 is seksueel misbruikt, 

ook M. is een van deze vrouwen. M. is 

van haar elfde tot en met haar dertiende 

aangerand door haar stiefvader, toen dit 

naar buiten kwam geloofde haar moeder 

haar niet. Haar tante heeft  aangift e gedaan 

maar door het verhaal van haar moeder is 

deze zaak geseponeerd. Op haar achttiende 

heeft  haar stiefvader haar seksueel mis-

bruikt. Hier is wederom een melding van 

gemaakt maar zij kreeg de mededeling dat 

zij geen aangift e kon doen en ze hebben 

het daarbij gelaten.

Artikel 242 van het strafrecht zou zowel 

vrouwen als mannen moeten beschermen 

tegen het gedwongen worden van seksuele 

ernstige gedragen, waarom zijn er dan 

nog steeds zoveel mensen  zoals M. die niet 

geholpen of serieus genomen worden als 

slachtoff er? Wat geeft  politieagenten het 

recht om te besluiten of mensen wel of niet 

seksueel misbruikt zijn?

Dit is een probleem waar de overheid in 

zou moeten grijpen. Een oplossing die zij 

bijvoorbeeld kunnen gebruiken is meer 

budget besteden aan de opleidingen in 

het politiekorps wat gaat over seksueel 

misbruik, zodat de politieagenten beter 

met dit onderwerp om kunnen gaan en dit 

serieuzer aangepakt kan worden.

Een andere mogelijke oplossing zou 

kunnen zijn dat er een speciaal politiebu-

reau wordt opgezet waar mensen in dit 

probleem gespecialiseerd zijn. Zo kunnen 

zij een melding beter onderzoeken en kan 

er beter met het slachtoff er omgegaan 

worden. Op dit bureau kunnen bijvoor-

beeld ook psychiaters ingezet worden zodat 

slachtoff ers gehoord en begrepen kunnen 

worden en zich veiliger voelen.

Ook ik, een meisje van zeventien jaar, voel 

me onveilig als ik alleen ben omdat ik 

weet dat er mensen zullen zijn die sterker 

zijn dan ik en daar misbruik van zullen 

maken. En jammer genoeg ben ik niet 

de enige die dit ervaart maar zijn er nog 

duizenden anderen mensen die deze angst 

voelen. Het is al erg genoeg dat wij deze 

angst kennen, laten we deze angst dan niet 

groter maken door de slachtoff ers niet te 

helpen. Zij verdienen gerechtigheid voor 

wat hun overkomen is.


