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Antoniusbeeld
krijgt plek

Navarra
Strijkkwartet

Nationale
Voorleesdagen

It Giet Oan Buro Sport

Hij is bijna 90 jaar en woont met zijn 

vrouw Rie al ruim 60 jaar op een van 

de mooiste plekjes van Wijdemeren: 

het huis aan het Bergse pad bij het 

bruggetje aan de Ankeveense plas. 

Ik fiets erheen door de modderplas-

sen met het portret van Evert Boeve 

onder mijn arm. 

DOOR: ASTRID KORPERSHOEK

Wat vind je van het portret?

Ja, het is alsof ik in de spiegel kijk. Ik 

had niet verwacht dat dit eruit zou ko-

men. Leuk! Ik zie een oude man en dat 

ben ik ook.

Je hebt zelf veel portretten gefotogra-

feerd. Hoe ben je daar in gerold?

Ik heb een vooropleiding gehad bij de 

fotovakschool. Van beroep was ik ei-

genlijk instrumentmaker. Als zodanig 

ben ik bij Philips-Duphar (een bedrijf 

dat farmaceutische producten vervaar-

digde) in dienst gegaan. Daar zagen ze 

wel dat ik het een en ander van fotogra-

fie af wist. Als er foto’s gemaakt moes-

ten worden, vroegen ze dat aan mij. Bij-

voorbeeld als de directeur op de kiek 

moest, maar ook als er hoge bezoekers 

bij Philips kwamen (of Philips bij hen). 

Zo heb ik koning Bhumibol en konin-

gin Sirikit van Thailand mogen foto-

graferen en de toenmalige Congolese 

leider Lumumba. En ook prins Bern-

hard en prins Claus. Met prins Bern-

hard heb ik zelfs nog wel eens een foto-

expositie gehad. Door deze opdrachten 

heb ik veel gereisd en vaak ging Rie 

mee. Het was mijn gouden tijd.

En daarna?

Na 25 jaar begon het bedrijf steeds ver-

der te krimpen en ging het langzaam-

aan stuk. Ik ben toen met pensioen 

gegaan. Ook na mijn pensioen heb ik 

veel gefotografeerd. Zo zijn er van mijn 

breedbeeldfoto’s verschillende kalen-

ders gemaakt voor Natuurmonumen-

ten en de Vogelbescherming en reden 

er treinen met mijn natuurfoto’s erop. 

Ook heb ik verschillende films ge-

maakt voornamelijk over 

oude ambachten en over 

de natuur (documentaires 

over o.a. de colorado ke-

ver en over de koolmees). 

Nu ben ik mijn oude pas-

sie weer op gaan pakken: 

beeldhouwen. Ik kom nog 

steeds handen tekort.

Heb je een levensmotto?

Dat is een lastige vraag. Als 

kind ben ik in de natuur 

opgegroeid met ouders die 

vertelden hoe mooi de na-

tuur is. De natuur is zo be-

langrijk; het hoogste goed 

dat we hebben. Ik hoop 

dat mensen tot bezinning 

komen en de natuur weer 

boven winstbejag gaan 

stellen. Ik ben nu oud. Ik 

heb mijn best gedaan om ‘het evangelie 

van de natuur’ te verkondigen. Dat is 

eigenlijk mijn doel geweest.

Evert Boeve zal – onder voorbehoud – don-

derdag 9 februari om 17.50 uur te zien zijn 

op NPO 2 in het programma ‘Geloof en een 

hoop liefde’ van de EO.

Portret van Evert Boeve

“We beschikken in Wijdemeren over 

ontzettend veel mensen die het 

verschil maken en waar ik grenze-

loos veel bewondering voor heb.” 

Lovende woorden van burgemees-

ter Martijn Smit tijdens de nieuw-

jaarsreceptie op 9 januari. De saam-

horigheid die in alle dorpen aan-

wezig is, stelde Smit als voorbeeld 

voor het lokaal bestuur. Wat kan de 

gemeenteraad hiervan leren?

DOOR: SASKIA LUIJER

In zijn nieuwjaarsspeech haalde Mar-

tijn Smit een aantal ‘kippenvelmomen-

ten’ aan die hij de afgelopen dagen had 

beleefd. Zoals het smeltfeest bij Neder-

horst on Ice. Waarbij na zes weken een 

overdekte ijsbaan te hebben gehad, de 

vuurpotten op het ijs kwamen, de ge-

nerator uitging en het ijs ging smelten. 

Als einde van iets heel moois. Een feest 

voor 315 vrijwilligers die 20.000 bezoe-

kers hadden ontvangen en dat hand in 

hand, samen in een kring, vierden met 

het zingen van ‘You’ll never walk alone’. 

Maar ook de verhalen van de ’s-Grave-

landse brandweerpost maakten indruk 

op de burgemeester. Bijvoorbeeld het 

vervullen van de wens van Boudewijn, 

een jongetje met een levensbedreigende 

ziekte, dat zo graag nog één dag brand-

weerman wilde zijn en dat voor elkaar 

kreeg bij het ’s-Gravelandse korps. “Dat 

is kippenvel mensen” meende Smit. 

Waarna hij aangaf dat de saamhorigheid 

in Ankeveen ook een vorm van kippen-

vel is: “In Ankeveen is het 365 dagen per 

jaar bruisend. Daar is het elke dag feest.” 

De dorpen voorop

De trots en waardering van Martijn 

Smit voor alle inwoners die zich inzet-

ten, zich uitspreken en kleur bekennen, 

riep echter ook vragen bij hem op. Want 

hoe verhoudt dit zich tot het tanende 

vertrouwen in de overheid? Wat kan het 

lokale bestuur van Wijdemeren hier-

van leren? De raadsleden, wethouders 

en burgemeester vervullen hun functie 

met ziel en zaligheid, maar hebben zich 

te lang opgesteld 

als een technisch 

directeur van een 

voetbalclub. De ge-

meenteraad moet 

meer een aanvoer-

der zijn, stelde Smit. 

Zelf spelen op het 

veld, een eenheid 

vormen met het 

team en af en toe 

een aanwijzing ge-

ven. De dorpen echt 

voorop plaatsen en 

samen dingen be-

spreken in plaats 

van voor het dorp 

beslissen. Niet praten voor maar met de 

inwoners. 

Om zo de saamhorigheid van ‘You’ll ne-

ver walk alone’ ook echt te voelen in de 

gemeenteraad. Met dat vertrouwen, om 

samen op te trekken en samen op weg te 

gaan, bracht Martijn Smit een toost uit 

op het nieuwe jaar. 

Burgemeester Martijn Smit wil samen op weg

‘You’ll never walk alone’ in Wijdemeren

BMOL World Percussion 
Op zaterdag 28 januari speelt de djem-

begroep van BMOL World Percussion 

in de Meenthof in Kortenhoef. Tussen 

13.00 en 14.00 uur zullen de warme Afri-

kaanse klanken klinken in de koude janu-

arimaand. Kijk dan op onze geheel ver-

nieuwde website: www.bmol.nl/slagwerk.

 



Woensdag  januari 2 Weekblad Wijdemeren

RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 22 jan.: 10.30 uur: 
 in de Graankorrel:
 W. Vlooswijk en A. Visser,
 Wo. 25 jan.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Zo. 22 jan.: 09.30 uur: 
 Liturgiegroep.
◗ OLV Hemelvaart 
 Za. 21 jan.: 19.00 uur: 
 Liturgiegroep.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 22 jan.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 22 jan.: 10.00 uur: 
 Oecumenische dienst:
 Ds. A. Visser en Pastor W. Vlooswijk.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 22 jan.: 10.00 uur:  
 Ds. J. Berkhout van Teding.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 22 jan.: 09.30 uur: 
 Ds. W.H.B. ten Voorde.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 22 jan.: 10.00 uur: 
 Gezamelijke oecumenische dienst in   
 de Graankorrel:
 Ds. A. Visser en Pastor W. Vlooswijk. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 8 jan.: 10.00 uur: 
 geen opgave ontvangen. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 22 jan.: 10.00 uur: 
 Gezamelijke dienst Hervormde kerk.
 Ds. Jeroen de Jong. 

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.18 jan. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 19 jan. 18.00 u. Smakelijk Gesprek  Graankorrel, Zuidereind15,Gr.
do. 19 jan. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
zo. 22 jan. 15.00 u. Ankeveens Havenloos Mannenkoor Wapen van Ankeveen
zo. 22 jan. 15.30 u. Mark Wijnen, Ode aan Jasper Dillewijn, Ankeveen
di. 24 jan. 20.15 u. Michiel Borstlap & Friends, concert Dillewijn, Ankeveen
za. 28 jan. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan, Kortenhoef. 
za. 28 jan. 13.00 u. Djembegroep BMOL World Percussion Meenthof, Kortenhoef
za. 28 jan.  19.30 u. Winterconcert Amicitia Herv. Kerk K’dijk Kortenhoef
zo. 29 jan. 15.30 u. Film ‘Buurman en Buurman’ Dillewijn, Ankeveen
zo. 29 jan. 15.30 u. Navarra Strijkkwartet Het Jagthuis, Ned. den Berg
wo. 01 feb. 09.30 u. Koter & Groter Café, knutselen Julianaweg 11A, Kortenhoef
do. 02 feb. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
04 & 05 feb. 13.00 u. Expositie HNK/R Th uizbij, Julianaweg 11A, K’h.
do. 23 feb. 08.30 u. Muziek kennismakingsdag kinderen BMOL, ’t Akkoord, K’hoef

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 - 25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -656 10 74/06-227 321 36
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 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 656 30 01
Sensoor  0900 - 0767 of 035-624 55 55 
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73

Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 303 09 65
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 656 97 85
In de Heksenketel 035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 582 60 35
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 223 014 76
PSZ de Gruthut 0294 - 25 23 59
Kinderopvang Thuiz bij (lokatie Jozefschool) 06 - 105 663 43
Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 336 474 60
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 628 13 81

Scholen:
Warinschool 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  035 - 656 10 67

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 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 75 07
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

Belangrijke telefoonnummers

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

De Verloskundige Zorg op maat

GooiTV

Vanaf zondag 15 januari zendt GooiTV 

de volgende programma’s uit:

•  TV Magazine met o.a. het project bouwhuis, de kerstboomverbranding in 

Muiden en het jeugdcultuurfonds.

•  In RegioHub is er aandacht voor leerlingen van de Gooische Muziekschool die 

een miniconcertje verzorgden in De Veste in Naarden.

•  In Derde Termijn gaat het over de problematiek rond het spoor in Bussum en de 

perikelen bij de GOP. 



Weekblad Wijdemeren  3Woensdag  januari 

Gemeente nieuws DOOR: SASKIA LUIJER

KORTENHOEF – Het Antoniusbeeld 

dat vanaf 1959 de voorgevel sierde 

van de oude Antoniusschool op de 

Kerklaan, heeft een nieuwe bestem-

ming gekregen. Het is verwerkt in 

een urnenwand op de begraafplaats 

van de Rooms-Katholieke kerk.

Jarenlang was het beeld kenmerkend 

voor de schoolgevel van de St. Antoni-

us. De weergave van de heilige Antoni-

us van Padua die voor de vissen preekt. 

Toen de school in 2005 werd gesloopt, 

werd het beeld netjes gedemonteerd 

en afgevoerd in kleine moten. Het is 

namelijk uit losse blokken opgebouwd, 

zij het met uitstekende details, zoals 

vingers, tenen, hoofd en vissenkoppen. 

Daardoor leek het een kwetsbaar ge-

heel, maar nadat Henny van Kesteren 

de stukken van specie had ontdaan, 

was hij verrast over de kwaliteit. Van 

het keiharde Belgische steensoort was 

na de sloop niets beschadigd. Maar 

wat doe je er vervolgens mee? Met een 

beeld van 2,75 meter hoog? Het was te 

groot om in te bouwen bij de nieuwe 

schoollocatie, dus was het zoeken naar 

een andere bestemming.

Eigen ontwerp

Van Kesteren opperde het idee om het 

beeld in te bouwen in een urnenwand 

op het kerkhof van de St. Antoniuspa-

rochie. Op de begraafplaats zijn name-

lijk wel graven voor urnen aanwezig, 

maar ontbreekt nog een goede plek 

om urnen te plaatsen. Hij maakte hier-

voor een ontwerp en legde dit namens 

het kerkbestuur voor aan de gemeente 

Wijdemeren. Zij waren enthousiast 

over het idee en na het verkrijgen van 

de vergunning kon men op 1 december 

aan de slag. Aan de achterzijde van het 

kerkhof, voorbij de kapel staat intussen 

een zuil waar het Antoniusbeeld is in-

gemetseld. De plek is wat verdiept, met 

een taludwal, zodat er ruimte ontstond 

voor de hoge afbeelding. Links en 

rechts van de zuil komt binnenkort een 

urnenwand die evt. in de toekomst nog 

verder uit te breiden is. Elke wand be-

staat uit open kubussen waarin je naast 

de urn bijv. ook een bosje bloemen of 

een kaarsje kunt neer-

zetten. Verder komt er 

nog een bankje bij ‘t 

talud, zodat het echt 

een plek wordt om 

even tot rust te komen.

Trots op resultaat

De werkzaamheden 

zijn grotendeels lief-

dewerk, maar een deel 

van de klus wordt ook 

betaald uitgevoerd. Zo 

heeft Helmut Smits 

het graafwerk ver-

zorgd en zijn Co en 

Fred Splinter een week bezig geweest 

om het beeld op te bouwen. De met-

selaars waren naderhand apetrots. “Ze 

vonden ‘t een eer om het Antoniusbeeld 

weer gemaakt te hebben” meldt Henny 

van Kesteren. Als symbolisch gebaar 

heeft hij een oorkonde opgesteld met 

daarop de namen van alle betrokkenen. 

Het document is in een pvc-koker in de 

zuil gebouwd. Voor de vinders van la-

ter. Hoewel Hans Stricker nog met de 

Antoniusbeeld krijgt plek in urnenwand

uitvoering van de urnenwand moet begin-

nen, is iedereen nu al vol lof over het resul-

taat. Het herkenbare beeld is terug. Als een 

schilderij met een lijst eromheen, waarop je 

blik direct valt zodra je de kerk uitkomt. De 

maker van het beeld, Marius van Beek, is 

overleden, maar zijn kinderen komen langs 

om de nieuwe plek van het Antoniusbeeld 

te bewonderen. Ook nieuwsgierig gewor-

den? Neem gerust een kijkje!

Zaterdagmiddag 21 januari organi-

seert het CDA Wijdemeren vanaf 

17.00 uur het inmiddels traditionele 

winters stamppottenbuffet in de kas-

sen van Kwekerij Ome Joop, Kromme 

Rade 6 in Kortenhoef. Zowel CDA-le-

den als niet-leden zijn hierbij van har-

te welkom. De toegang en deelname 

aan het buffet zijn gratis. 

Samen met Jaap Bond, gedeputeerde 

provincie Noord-Holland en Mar-

leen Sanderse, regiokandidaat voor de 

Tweede Kamerverkiezingen, starten 

we de campagne voor de verkiezingen 

van 15 maart a.s. Daarnaast zal par-

tijvoorzitter Ymkje van ’t Riet het glas 

heffen op een mooi en vooral gezond 

2017. Fractievoorzitter Jan Verbrug-

gen zal vervolgens ingaan op de lokale 

politieke thema’s van dit jaar.

Wie erbij wil zijn en op zo’n winters 

buffet getrakteerd wil worden, wordt 

verzocht zich uiterlijk vrijdag 20 ja-

nuari aan te melden. Dat kan per mail 

naar secretaris@wijdemeren.cda.nl of 

telefonisch bij Erik Korpershoek 05 – 

50 22 31 99.

Stamppottenbuffet bij 
CDA Wijdemeren  

De provincie Noord-Holland start 

in februari met groot onderhoud 

aan de Franse Kampweg tussen de 

Naarderweg (N524) en de rotonde 

bij de Nieuwe ’s-Gravelandseweg in 

Hilversum. 

Om deze werkzaamheden uit te kun-

nen voeren wordt de weg van vrijdag 

3 februari 20.00 uur tot maandag 20 

februari 5.00 uur afgesloten voor au-

toverkeer. Voor fietsers blijft doorgang 

mogelijk. Om de veiligheid te ver-

beteren wordt tegelijk met het groot 

onderhoud een aantal verbeteringen 

doorgevoerd: de midden-eilanden bij 

de oversteekplaatsen worden verbreed 

en het profiel van de weg wordt enkele 

meters richting het noorden verscho-

ven. Hierdoor ontstaat extra opstel-

ruimte voor overstekende fietsers.

Omleidingen

Doorgaand verkeer vanuit Weesp 

(N236) richting Hilversum/Bussum 

wordt na de Vechtbrug omgeleid via 

de N523 (Nederhorst den Berg) en de 

N201 (Kortenhoef). Vervolgens wordt 

Franse Kampweg (N236) twee weken afgesloten

Hulp gezocht voor 
campagne ChristenUnie
De komende maanden start de verkie-

zingscampagne voor de Tweede Kamer-

verkiezingen op 15 maart. De Korten-

hoefse Esther Kaper staat op plek 28 van 

de kandidatenlijst van de ChristenUnie. 

Stem jij ChristenUnie en vind je het 

leuk om haar te helpen met campag-

nevoeren in onze regio? Stuur dan een 

mail naar estherkaper.christenunie@

gmail.com. Esther neemt dan snel con-

tact met je op.

het verkeer via de Geert van Mesdagweg, 

de Bussumergrintweg en de Insulindelaan 

naar de N524 en de A1 geleid.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebrui-

kers en omwonenden contact opnemen 

met het provinciale Servicepunt via tele-

foonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per 

e-mail: infoN236@noord-holland.nl.



Woensdag  januari 4 Weekblad Wijdemeren

www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

  

Voetreflexologie

Hoofdpijn/Migraine

Nek-Schouderklachten

Stress en slapeloosheid

Menstruatieklachten

Overgangsklachten

Maag-darmklachten

Vermoeidheid/Burn-out

ADHD/ Rugklachten

tel:06-57392770

Trompe l’oeil- en landschap 

schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

Voetzorg Reehorst

Pedicurepraktijk in 

Nederhorst den Berg.

Meer info: 06-27228668 of

www.voetzorgreehorst.nl

Wij ruimen gratis uw huis

en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen

06-25 51 46 89

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

SCHAATSEN ? WIJ SLIJPEN 

ALLE SOORTEN SCHAATSEN

HAGENgereedschapslijperij

Trapgans 2a - Ankeveen

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Oven gedroogd, gestapeld 

Berkenhout Krat 1 m³ €130,-- .

Tel.; 06-22664828.

BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht!!!!

035-6560235

(OUD) LEDEN VVN:

Lever je oude elftalfoto in!

Win een mooie prijs!

Overmeerseweg 111/G of

vvn50@vvnederhorst.org

BTW, weg ermee!

Om het nieuwe jaar goed in te 

luiden geven we heel januari 

21% korting op je totale bon!

www.Charleys-Diner.nl

Wil jij op een natuurlijke

manier aan de slag met 

PIJN, vermoeidheid of 

chronische klachten? Kies

voor POWERSTRIPS. GRATIS 

advies www.natuurlijkannema

rie.nl of 0294-269003

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Moes/Siertuin Te Koop

Tel: 06-11163457

Goede voornemens 2017

Nuzon de zonnepanelen

specialist voor deze regio.

Maak vrijblijvend een afspraak

en U krijgt direct de offerte.

info: 035 5822221

info@nuzon.nl

Kom lekker lunchen in

onze gezellige serre bij

www.landgoedderading.nl

AMV CRESCENDO zoekt 

muzikanten voor drumband en 

blazersensemble. Voor meer info 

zie onze website: 

www.amvcrescendo.nl

Gloria van Vivaldi en 

andere mooie muziek voor

vrouwenkoor: Venerdì 

Mattina zoekt versterking

Repetities ma.avond. www.

venerdi-mattina.vpweb.nl

Kort nieuws
Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen 

via www.weekbladwijdemeren.nl,  inclusief de betaling daarvan. 

Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. 
Wijdemeertjes

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 19 jan. film, za. 21 jan. City 

Quiz XL, zo. 22 jan. jeugd, do., 

26 jan. film, zo. 29 jan. muziek. 

Info: www.wesopa.nl

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid aan-

bod activiteiten en voorzienin-

gen, waar u ook als wijkbewo-

ner gebruik van kunt maken. 

Denkt u bv. aan de thuiszorg 

van Amaris of onze maaltijden-

service. Meer info: www.ama-

ris.nl/dekuijer of 085-0214040.

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u 

leren bridgen? Informeer vrij-

blijvend. Ook nieuwe gevor-

derde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Zomaar binnenlopen voor kof-

fie en een praatje met een paar 

gezellige mensen? Elke 1e en 3e 

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

in de Bergplaats a.d. Kerkstraat.

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-

253103.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Man-

nenavond’ in het Soc. Cultureel 

Centrum a.d. Blijklaan in Ned. 

den Berg. Gastheer Fouad no-

digt alle mannen van harte uit.

Zonnestudio Luxura Sun

Een belevenis apart

20 m zonnen 15 m betalen

7 d.p.w Open. vrij parkeren                                                                                                                             

Zuidereinde 254

`s-Graveland 035 6550705 

zonnestudioluxurasun.nl

Lezing Geologie en wijnbouw
Op zondag 22 januari wordt in Geologisch Museum Hofland 

een lezing gegeven door Drs. Edward van Riessen over ‘Geo-

logie en wijnbouw’. Na zijn studie in Leiden werkte Van Ries-

sen vele jaren bij Shell als exploratie- en productiegeoloog en 

sinds 1998 is hij als consultant werkzaam op dit vakgebied. In 

de loop der jaren heeft hij kennis opgedaan over de wijncul-

tuur en de verschillende typen wijn, die niet alleen bepaald 

wordt door het type druif, het klimaat, maar ook door de 

ondergrond waarop de wijnstokken groeien. Daarover meer 

in deze boeiende lezing. Maar er wordt niet alleen geluisterd 

deze middag, er kan ook geproefd worden! Aan de lezing is 

een proeverij verbonden en aan de deelnemers wordt daarom 

een extra bijdrage gevraagd van 3 euro ter bestrijding van de 

kosten. De lezing begint om 14.00 uur (reserveren is niet mo-

gelijk). Het museum is gevestigd aan de Hilversumseweg 51 

in Laren (tegenover La Place) en is open van 13.00 - 16.30 

uur. Voor de actuele entreeprijzen en overige informatie: zie 

de website www.geologischmuseumhofland.nl (donateurs en 

museumkaarthouders gratis).
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Zorg DOOR: MARK HILBERTS

Sensoor zoekt luistertalent voor haar 

telefonische en online hulpdiensten. 

De vrijwilligers van Sensoor bieden dag 

en nacht een luisterend oor aan men-

sen die hun verhaal niet in hun eigen 

omgeving kwijt willen of kunnen. Ze 

luisteren naar verdriet en problemen, 

geven steun en denken mee. In maart 

start er een nieuwe Sensoortraining in 

Hilversum om nieuwe vrijwilligers op 

te leiden.

Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig 

want de behoefte aan een anoniem luis-

terend oor is groot. Uit het recent gepu-

Luistertalent voor hulpdienst gezocht

NEDERHORST DEN BERG – Met ge-

paste trots hebben Chantal de Vries 

en Rémy van den Berg hun handte-

kening gezet onder het contract met 

het Sociaal Cultureel Centrum (SCC) 

in Nederhorst den Berg. 

De eigenaren van Thuizbij hebben met 

hulp van vrienden en familie in de af-

gelopen weken keihard gewerkt om al-

les op tijd klaar te krijgen. En het resul-

taat mag er zijn! Vanaf volgende week 

gaan de deuren open van de fraaie en 

goed geoutilleerde ruimte voor kin-

deropvang aan de Blijklaan. “De intrek 

van Thuizbij is een verrijking voor ons 

centrum”, vertelt voorzitter Gretha Ja-

ger van het SCC. We kijken uit naar 

een samenwerking met Thuizbij, want 

onze culturele activiteiten en facilitei-

ten lenen zich bij uitstek voor multi-

functioneel gebruik.”

Voor Rémy van den Berg klinken de 

woorden van Jager als muziek in de 

oren. “Bij onze pedagogische visie op 

kinderopvang horen vijf kernwaarden. 

Een daarvan is bijvoorbeeld ontwikke-

ling. Wat is er nu mooier dat kinderen 

straks onder begeleiding kennis kun-

nen maken met de bibliotheek in het 

SCC gebouw! Of gebruik kunnen ma-

ken van een ruimte waar creatieve ac-

tiviteiten georganiseerd worden. ” Ook 

Chantal de Vries is in haar nopjes met 

de nieuwe locatie. “Sinds mei wisten we 

dat we voor onze dagopvang op zoek 

moesten naar een andere locatie. Al 

snel kwam als locatie het SCC in beeld 

en daar waren we gelijk super enthou-

siast over. We zochten een gebouw dat 

niet te groot is. Een kleinschalige om-

geving is prettig voor zowel de kinde-

ren als de ouders. We hanteren in onze 

begeleiding een persoonlijke aanpak. 

Daarbij hoort dat kinderen en ouders 

zich bij ons veilig en prettig voelen. Bij 

deze visie is een geschikt gebouw heel 

belangrijk. In de afgelopen weken heb-

ben we heel hard gewerkt om voor de 

babygroep een mooie slaapkamer te 

maken én een goede buitenspeelplaats 

voor de peuters. 

Niet alleen de 

(speel)mogelijk-

heden in en om 

het gebouw zijn 

legio. Er is hier in 

de omgeving vol-

op groen, dat is 

ideaal voor onze 

buitenactiviteiten én voor de ouders 

is de locatie heel makkelijk bereikbaar 

voor het halen en brengen van hun 

kinderen.” 

De nieuwe locatie van Thuizbij Kin-

deropvang aan de Blijklaan zal op ter-

mijn ruimte bieden aan 12 kinderen 

in de leeftijdscategorie t/m vier jaar. 

Op werkdagen zal de opvang geopend 

zijn van 07.30 tot 18.00 uur. Thuizbij 

staat voor een gezellige, kleinschalige 

en lokale opvang waar het kind zich, 

al spelend, op zijn of haar eigen tem-

po ontwikkelt en zich kan ontplooien. 

Thuizbij biedt diverse pakketten voor 

opvangmogelijkheden aan en dagelijks 

zijn er zeven professionals actief om 

Thuizbij opent locatie in 
Sociaal Cultureel Centrum 

optimale opvangzorg te verlenen aan de 

diverse leeftijdsgroepen. Naast de nieuwe 

locatie aan de Blijkbaan maakt Thuizbij 

gebruik van de accommodatie van de Jo-

zefschool. Voor geïnteresseerde ouders is 

het na het maken van een afspraak moge-

lijk om een kijkje te nemen in de nieuwe 

opvangruimte en voor kinderen bestaat er 

ook een mogelijkheid voor een proefoch-

tend of middag. 

Meer info: www.thuizbij.nl 

v.l.n.r. Chantal de Vries, Rémy van den 

Berg, Gretha Jager, Hans Barten 

en Annet Portengen.

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Woon Advies Commissie
De samenwerkende Woon Advies Com-

missies van de regio Gooi, Vecht en Eem 

nodigen u uit om op vrijdag 20 januari 

onder het genot van een hapje en een 

drankje het glas te heffen op een voor-

spoedig, gezond en opbouwend 2017. 

Deze nieuwjaarbijeenkomst van de sa-

menwerkende WAC’s vindt plaats in het 

Cultureel Centrum in Nederhorst den 

Berg (Blijklaan 1). U bent van harte wel-

kom tussen 17.00 tot 19.00 uur. 

Bij Viore, centrum voor mensen die 

leven met kanker, start maandag 

6 februari de creatieve workshop 

‘Beeld, rouw en proza’. Deze work-

shop is bedoeld voor nabestaanden. 

De workshop bestaat uit vier bijeen-

komsten: op 6, 13, 20 en 27 februari 

van 15.00 tot 17.00 uur. Hierin kunt 

u schilderen, tekenen en schrijven. 

Daarbij wordt gekeken naar uzelf, 

naar de partner die u verloren hebt, 

uw leven samen en het leven nu. Hoe 

vindt u uw weg in een wereld die on-

verstoorbaar verder gaat? U hoeft niet 

Creatieve workshop voor nabestaanden

bliceerde jaarverslag van Sensoor blijkt dat 

de vrijwilligers in 2015 ruim 257.000 ge-

sprekken hebben gevoerd. Met name een-

zaamheid, psychische problemen en rela-

tieproblemen werden veel besproken. Voor 

meer informatie over het vrijwilligerswerk 

kunnen geïnteresseerden terecht op de 

website www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk. 

Wordt 2017 uw geluksjaar en vindt u 

ook werk of start u als zelfstandig on-

dernemer? Bent u na de ruim 200 an-

deren die door ons zijn geholpen ook 

aan de beurt? Meldt u dan aan voor 

advies en coaching bij Werk in je eigen 

wijk! Wij bieden u de kans om binnen 

twee maanden werk te vinden door 

intensief met u aan de slag te gaan. We 

starten een cursus Slim Solliciteren 

waarna u na drie ochtenden keihard 

samenwerken met ons, maar zeker ook 

met uw medecursisten hopelijk al werk 

vindt. Deze cursus start op 14 februari 

in Hilversum. Voor startende onder-

nemers bieden wij  de cursus Kick-

StartZZP (18 lessen in 6 weken) die 

op 13 februari begint. Voor bestaande 

ZZP’ers is er ons wekelijks spreekuur 

met de naam DoorStartZZP. Zoekt u 

meer opdrachten als ZZP-er, dan biedt 

ons businessplan WijkMandelZorg u 

volop kansen. Kijk voor meer informa-

tie op www.werkinjeeigenwijk.nl, mail 

met info@werkinjeeigenwijk.nl of bel 

naar 06 404 145 60.

Werk in je eigen wijk

te beschikken over teken-, schilder- of 

schrijftalent. Wij nodigen u uit om u te la-

ten verrassen door kwaliteiten, waarvan u 

niet wist dat u ze had. 

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in deelname, of wilt 

u meer informatie, dan kunt mailen naar 

programma@viore.org. Bellen kan ook: 

035 685 35 32. De kosten voor deelname 

aan deze groep bedragen € 5,- per keer. Vi-

ore is gevestigd op Oostereind 115, 1212 

VH in Hilversum. 

Vorige week berichtten wij in uw 

weekblad dat Gizmo Retail in de 

race was om winnaar te worden van 

de Nationale Business Succes Award 

2016. 

U werd opgeroepen om Willem de 

Leeuw en zijn medewerkers een plek-

je te laten veroveren in de finale van 

het tv-programma De Succesfactor. 

Vervolgens verscheen donderdag in 

het nieuws dat RTL7 het programma 

niet meer uitzendt omdat er sprake 

blijkt te zijn van doorgestoken kaart. 

Een tegenvaller voor ons Ankeveense 

bedrijf, dat we graag een welverdiend 

succes in deze wedstijd hadden ge-

gund!

Geen succes voor Gizmo Retail



Woensdag  januari 6 Weekblad Wijdemeren

Ook lekker als het dooit!

Apfelstrudel
per stuk € 1,82

3 + 1 gratis € 5,46

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Het nieuwe jaar is al weer een paar weken oud, 

dus eigenlijk te laat om nog wat te doen met 

goede voornemens. Maar als hondenliefheb-

ber en -bezitter heb toch eigenlijk nog wel een 

nieuwjaarswens. Dit is een wens welke ik wil 

delen en ook wil uitvoeren met alle honden be-

zitters. Laten we nu eens beginnen te oefenen 

(en je zult zien dat dit echt niet moeilijk is) om 

als we met onze vrienden op pad gaan altijd een 

plastic zakje of iets anders waarmee we hun be-

hoefte kunnen opruimen, mee te nemen.

Voor mij is er niets erger dan ‘s avonds thuis te 

komen nadat mijn hond een keurige boodschap 

heeft gedaan (welke ik met een plastic zakje 

heb opgeruimd) te moeten constateren dat er 

weer een collega hondenbezitter ‘sociaal’ bezig 

is geweest en lekker midden op het looppad de 

hoop van zijn hond heeft achter gelaten. Groot 

of klein maakt geen verschil. De hond kan het 

niet helpen, de baas of bazin wel. Willen wij als 

bezitters en vrienden van honden ook andere 

mensen onze dieren leuk laten vinden, dan zul-

len we er aan moeten werken. Als ik als honden-

bezitter poep aan mijn schoenen niet leuk vind, 

kan ik mij voorstellen dat de ‘niet-hondenlief-

hebber’ dit afgrijselijk vindt. 

Dus voor het nieuwe jaar toch nog een goed 

voornemen erbij, en een die niet eens zoveel 

moeite kost als afvallen of stoppen met roken. 

Maar dit zal zeker helpen bij het stoppen van 

‘t ruiken.

Kees van Kleeff

Een poepschoenenvrij Nieuwjaar

Het is weer begonnen, de actie tegen het plan 

om aan het Ankeveenspad in Nederhorst den 

Berg twaalf seniorenwoningen te bouwen. Aan-

gezwengeld door precies dezelfde mensen die 

dertig jaar geleden het hele uitzicht op de plas 

vanaf het Spieghelhuys tot de bunker afgesloten 

hebben voor andere dorpsbewoners door aan de 

Vaartweg hun huizen te bouwen.

Een schitterend uitzicht was het, over het water 

en de legakkers. Echt heel mooi. Dat uitzicht 

bestaat nog steeds, maar is er nu alleen voor de 

Nimby’s zelf. Zij kijken vanuit hun riante woon-

kamer uit over een van de mooiste stukjes plas-

sengebied van Gooi en Vecht. Dat uitzicht heb-

ben ze anderen ontnomen. En nu? Nu strijden ze 

tegen nieuwbouw aan de andere kant. 

Ze hebben de meest onzinnige argumenten. Bij-

voorbeeld: Nieuwbouw aan het Ankeveensepad 

is heel vervelend voor mensen met een hond. 

Het Ankeveensepad is namelijk – en ik citeer 

Anne Fortuin, Vaartwegbewoner — “een geliefd 

pad voor hondenuitlaters, die straks de priemen-

de blikken van senioren op zich gericht weten 

als hun hond ook maar een teken van aandrang 

vertoont voor hun keurige villaatje”.

NIMBY’s (Not In My Back Yard) of NIVEA’s 

(Niet In mijn Voor- En Achtertuin) zijn men-

sen die altijd vóór zaken als seniorenwoningen, 

kinderspeelplaatsen en vreemdelingenopvang 

zijn, maar niet pal bij waar ze zelf wonen. Een 

andere plek is veel geschikter dan dichtbij. Ze 

hebben zelden of nooit echte argumenten, maar 

hier in Nederhorst den Berg zinkt men wel erg 

diep. Priemende blikken van ouderen naar hon-

denuitlaters aanvoeren als argument tegen het 

bouwen van seniorenwoningen is niet alleen 

lachwekkend. Het is gewoon zielig.

Cor Koster, voorzitter 

Gezamenlijke Ouderenbonden

Nimby’s

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

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

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

De kerken in Nederland, dus 

ook in Nederhorst den Berg, 

zijn in grote mate afhanke-

lijk van bijdragen van de 

leden. Maar de Protestantse 

Gemeente en de Katholieke 

Parochie zijn geen verenigin-

gen met leden die jaarlijks 

een vaste contributie beta-

len. Daarom vindt tussen 21 

januari en 4 februari Actie 

Kerkbalans 2017 plaats. 

De kerken houden aan het 

begin van elk jaar een actie 

om de leden te motiveren de 

gemeente of parochie financi-

eel te steunen. Deze bijdrage 

is vrijwillig; de gever bepaalt 

zelf hoeveel hij of zij wil be-

talen. De bijdrage is van groot 

belang voor het in stand hou-

den van het kerkgenootschap 

en is de primaire bron van 

inkomsten. Logisch dus dat 

er veel aandacht voor wordt 

gevraagd. Men-

sen die de ker-

ken regelmatig 

bezoeken en 

deelnemen aan 

de activiteiten weten meestal 

wel wat Actie Kerkbalans 

inhoudt. Maar ook als men 

minder actief deelneemt, is 

het van belang te weten dat lid 

zijn van een kerkgenootschap 

niet geheel vrijblijvend is. Het 

kost geld mensen in dienst te 

hebben en gebouwen te on-

derhouden.

Voor nu en later 

De kerken in Nederhorst 

den Berg zijn niet alleen een 

ontmoetingsplaats. Zij vor-

men een herkenningspunt 

en voor velen is de kerkelijke 

gemeenschap een houvast in 

het leven. Daarmee is het een 

onbetaalbaar sociaal vangnet 

voor mensen die dat nodig 

hebben. Als christenen en 

kerkelijk meelevenden wil-

len wij dat alles behouden en 

kunnen doorgeven aan onze 

kinderen en kleinkinderen. 

Uw bijdrage aan Kerkbalans 

2017 is daarom hard nodig. 

Binnenkort hangen de span-

doeken weer in het dorp en 

gaan de vrijwilligers langs om 

de enveloppen met formulie-

ren af te geven en een paar da-

gen later weer op te halen. Wij 

rekenen op uw bijdrage, want 

die maakt het mede mogelijk 

dat onze kerkelijke gemeente/

parochie haar unieke en on-

misbare functie kan blijven 

vervullen. Dat is van waarde. 

Van blijvende waarde, voor nu 

en later! 

Actie Kerkbalans van start 

Woensdagavond 11 januari om 

19.00 uur kregen wij een brand-

gerucht bij de kerk aan het 

Noordereinde. Er zou mogelijk 

brand zijn in de toren. Aange-

komen zagen wij dat er rond 

een spotje wat de kerktoren 

verlicht vlamverschijnselen wa-

ren. Na een verkenning via de 

kerktoren kwamen wij er al snel 

achter dat het om een spinnen-

web met veren van duiven ging. 

Nadat het stroom eraf gehaald 

werd ging ‘de brand’ direct uit. 

Met de hoogwerker hebben wij 

de verlichting schoongemaakt.

Zaterdag 14 januari kregen wij 

om 10 voor 3 in de middag een 

automatische brandmelding op 

het Kininelaantje bij één van 

de sportclub. Deze was veroor-

zaakt door baken en braden. 

Gelukkig loos alarm.

Wij zijn op zoek naar vrijwil-

ligers! Wil je een dinsdagavond 

meekijken op onze oefen-

avond? Ben je tussen de 18 en 

40 jaar? Kijk op: www.kombij-

debrandweer.nl of bel een keer 

voor meer informatie of een af-

spraak! 06-10318369 (na 18.00 

uur en niet op zondag).

Post ’s-Graveland

Nieuws brandweer
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De leden van het half Nederlandse 

– half Britse Navarra strijkkwar-

tet leerden elkaar 15 jaar geleden 

kennen tijdens hun studie aan het 

Royal Northern College of Music in 

Manchester. 

Wat een geluk! Want sinds die tijd 

hebben zij met hun spel zowel in het 

Verenigd Koninkrijk, als in Nederland, 

als in de rest van Europa en in Ame-

rika vele harten kunnen veroveren. 

Zo’n anderhalf jaar geleden speelde het 

kwartet voor het eerst in het Jagthuis, 

u kwam met velen dus we raden u nu 

aan: reserveer tijdig. 

Op het programma staan strijkkwartet-

ten van Haydn, Schubert en Beethoven, 

na de pauze het derde strijkkwartet van 

Benjamin Britten. In dit werk verwijst 

Britten naar motieven uit zijn opera 

Death in Venice, en het laatste kwartet-

deel schreef hij daadwerkelijk in Vene-

tië. Het zou een van zijn laatste werken 

worden. Een try out ervan werd in zijn 

privébibliotheek uitgevoerd, maar hij 

overleed twee weken voor de première. 

Zoals veel van Brittens werken raakt 

ook dit strijkkwartet tot in je ziel. Het 

kwartet opus 95 van Beethoven droeg 

de componist op aan een cello spelen-

de vriend, die op de hoogte was van de 

ongelukkige liefde van de componist. 

In mei 1810 had Therese Malfatti een 

huwelijksaanzoek afge-

wezen. Een half jaar later 

componeerde Beethoven 

genoemd strijkkwartet. 

Voor de uitvoering te-

kenen violisten Magnus 

Johnston (UK) en Ma-

rije Johnston (NL), alt-

violiste Simone van der 

Giessen (NL) en Brian 

O’Kane (UK) op cello. 

Navarra Strijkkwartet: 

zondag 29 januari 2017, aanvang 15.30 

uur, entree 17,50 euro (tot 25 jaar 10 

euro). Reserveren via de website www.

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

nl of telefonisch 0294-252609. De locatie 

van het concert is Het Jagthuis, Middenweg 

88, Nederhorst den Berg (Horstermeer).

Concert Navarra Strijkkwartet in het Jagthuis

Cultuur

Het Ankeveens Havenloos Mannen-

koor nodigt u uit voor het jaarlijkse 

zee- en meezingfeestje. Op zondag-

middag 22 januari geven zij voor vrien-

den van het koor, donateurs, landrotten 

met of zonder zeebenen maar bovenal 

liefhebber van zee- en meezingliede-

ren een spetterend concert in het Wa-

pen van Ankeveen (Stichts End 41, 

1244 PK Ankeveen). Dit jaar varen 

de Meiden van de Kade uit Muiden 

met de Ankeveense mannen mee. 

De aanvang is om 15.00 uur en de 

toegang is gratis.

Meezingfeest Ankeveens 
Havenloos Mannenkoor

Muziek kennismakingsdag 
voor kinderen
Donderdag 23 februari organiseert mu-

ziekvereniging BMOL een muziek ken-

nismakingsdag voor kinderen vanaf 6 jaar. 

Tussen 9.00 en 9.30 uur is de ontvangst in 

muziekgebouw ’t Akkoord in Kortenhoef. 

Daarna worden er diverse activiteiten ge-

organiseerd zoals muziekinstrumenten 

maken, zingen, film kijken en workshops. 

Om 16.30 uur laten de kinderen zien wat 

ze deze dag zoal hebben geleerd. Einde 

is omstreeks 17.00 uur. Kosten voor deze 

dag zijn € 12,50 inclusief lunch, drinken 

en tussendoortjes. De kennismakingsdag 

kan alleen door gaan bij voldoende aan-

meldingen, dus heb je zin in een leuke en 

leerzame vakantiedag? Geef je dan op via 

info@bmol.nl.

Zondag 22 januari staat Mark Wijnen 

in Theater De Dillewijn in Ankeveen. 

Hij vertelt daar zijn intrigerende 

‘Ode aan Jasper’.

Mark is de vader van Jasper. Zoals iedere 

aanstaande ouder droomde ook Mark 

van een gezond kindje. Al snel na de ge-

boorte spat deze droom in 1000 scher-

ven uiteen. In ‘Ode aan Jasper’ vertelt 

Mark het levensverhaal van hemzelf en 

zijn zoon. Jasper is ziek, een zeer ernstige 

vorm van epilepsie is de eerste diagnose. 

Jasper vecht voor zijn leven en Mark 

vecht met de scherven van zijn droom. 

Dit lijkt in niets op het jonge gezinnetje 

dat hij zich had voorgesteld. Is hij hier 

wel tegen opgewassen, waar heeft hij 

dit aan verdiend? Hoe, hoe, hoe dan? 

Vluchten is geen optie, Jasper is er. En 

Mark is zijn vader. Hij gaat de reis met 

zijn ernstig meervoudig gehandicapte 

zoon aan. Ook al voelt hij zich er niet 

klaar voor. Gaandeweg ontdekt 

hij de onvoorwaardelijke liefde 

van én voor Jasper. Het veran-

dert het leven van Mark volledig. 

Angst en verzet maken onderweg 

steeds meer plaats voor liefde en 

dankbaarheid. Mark brengt deze 

één uur durende monoloog sa-

men met Jasper. In verhalen, lied-

jes en beeld weet Mark je mee te 

nemen in zijn leven met Jasper. 

En Jasper laat u zien hoe hij daar al die 

jaren zijn eigen unieke rol in heeft ge-

speeld. Met begeleidend pianospel van 

Ronald van Eunen. Aanvang 15.30 uur. 

Toegang € 15,00. Kaarten te bestellen via 

www.dedillewijn.nl.

‘Ode aan Jasper’ in De Dillewijn

Concert Amicitia 28 januari
Zaterdag 28 januari geeft muziekver-

eniging Amicitia haar jaarlijkse winter-

concert in de Hervormde kerk op de 

Kortenhoefsedijk. De kerk is open vanaf 

19.00 uur, om 19.30 begint het concert en 

de toegang is gratis. Na afloop is er een 

gezellige nazit in de Blokhut. Als speci-

ale gast is tijdens de avond Henk Kol-

lee aanwezig. Hij werd in 2016 Maestro 

d’Amicitia en neemt bij het concert nog 

een keer de baton ter hand. U bent van 

harte welkom!

Na het eerste – zeer succesvolle 

– concert met Sherry Dyanne op 

dinsdag 29 november 2016 speelt 

Michiel Borstlap op dinsdag 24 janu-

ari opnieuw in Theater De Dillewijn. 

Een bijzondere afspraak met Michiel 

Borstlap: 4 concerten in De Dillewijn, 

en steeds met een andere mystery 

guest. Laat u verrassen door deze vir-

tuoze pianist en zijn vrienden! Mi-

chiel Borstlap is een wereldwijd zeer 

gerespecteerd pianist. Hij won de prijs 

voor beste solist op het Europese Jazz 

Concours in Brussel in 1992 en was de 

eerste Europese musicus die de The-

lonious Monk/BMI Componistenprijs 

won (een prestigieuze Amerikaanse 

jazzprijs). 

Hij speelde met jazz grootheden als 

Herbie Hancock, Pat Metheny, Gino 

Vanelli, Ludovico Einaudi en vele 

anderen. Verder trad Borstlap op bij 

grote jazzfestivals over de hele wereld 

en ontving daarbij zeer lovende kritie-

ken: “Kristalzuiver pianospel” (New 

York Times) en “Rijke melodieën en 

loepzuivere tonen in een hedendaagse 

Mozartsonate” (Washington Post). 

Hij gaf meer dan 20 albums uit en zijn 

composities worden gespeeld door 

vooraanstaande musici over de hele 

wereld. Michiel Borstlap is Edison-

winnaar en won een Gouden Kalf 

voor de filmmuziek van ‘Tiramisu’.

Aanvang 20.15 uur. Toegang: € 22,00. 

Kaarten via www.dedillewijn.nl

Michiel Borstlap opnieuw in Concert
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timmerbedrijf
H. van Ruitenbeek
verbouw • onderhoud • keukens •
interieur • ramen • deuren •
kozijnen • ambachtelijk timmerwerk

Middenweg 126A
1394 AN  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 -254683

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

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

Madelijn
Honger

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 zon-

der behaarde vrienden. Kat Madammeke 

en konijnen Antonio en Schnitzel horen 

er dan ook helemaal bij. Hond Tyson is on-

langs 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…

Hoeveel vriendjes en vriendinnetjes van onze 

kinderen hebben we allemaal niet over de vloer, 

die dit niet lusten en dat niet lekker vinden? Die 

zeuren om snoep en chips. Die roepen dat ze 

honger hebben maar geen zin hebben in een 

bruine boterham met kaas, broccoli, witlof of 

spruiten? Maar wit brood met pasta willen of 

pannenkoeken? Hoeveel op de grond gevallen 

koekjes, vleeswaren van 1 dag over de datum en 

te veel klaargemaakt eten hebben we met zijn 

allen niet weggegooid?

In Marokko bedelen kinderen (en zat volwas-

senen trouwens ook) om tafelrestjes en water! 

Om jouw aangevreten broodje. Om dat vlees-

spiesje waar je toch eigenlijk geen zin in meer 

in hebt, domweg omdat je vol zit. Ze vragen niet 

om geld, snoep of chips. Maar om écht structu-

reel, gezond en voedzaam eten. Niet om snoep 

of chips. Bammm, 

met beide voetjes 

weer op de grond! En 

wij maar klagen dat het leven zo duur is. En ik 

klaag óók. Maar ik zit wel met mijn verwende 

Hollandse kont op een gammel houten bankje 

op een Marokkaans terras. Met een tafel vol 

eten, want we willen natuurlijk alles proeven! 

En gelukkig maar, want we hebben uiteindelijk 

met zijn zessen gegeten. Vier kindjes, met van 

die prachtige bruine ogen en woest krullend 

haar, zijn aangeschoven. En eigenlijk wil je ze 

eerst even door een sopje halen en vragen of 

ze hun handjes wel hebben gewassen. Maar je 

houdt je in. Smakkend zitten ze onze tafelrest-

jes op te eten en écht een servetje willen ze niet 

hoor!

Hoeveel honger moet je hebben? Om de etens-

restjes van een onbekende op te eten? Uit een 

vuilnisbak of van een verlaten terrastafeltje? 

Aangevreten broodjes. Half-afgekloven kip-

penpoten. Restjes salade of groente. Waarvan je 

niet weet wiens vorkje erin geprikt heeft of wie 

zijn tanden erin gezet heeft. Zwerfhonden en 

-katten hebben daar niet zo’n moeite mee. Maar 

als mens moet je toch wel erg ver zinken om 

dat te doen. Dan moet je wel écht erg honger 

hebben. 

Madelijn de With 

06- 22 73 21 36

(madelijn.wiewatwaar@gmail.com

In het Weekblad Wijdemeren van vorige week 

kon u meer lezen over de service van de ’s-

Gravenlandse apotheek. Zoals het bestellen van 

herhaalrecepten, het bezorgen van medicijnen, 

het geven van uitleg over geneesmiddelen en 

het verstrekken van een innameschema, do-

seerdoos of medicijnrol. Als extraatje stelde de 

apotheek een Vichy of LaRochePosay pakket 

ter waarde van € 50,- ter beschikking aan een 

van onze lezers. Na loting onder de inzenders 

bleek Karin van der Heijden de gelukkige win-

naar. Van harte gefeliciteerd!

Winnaar Vichy pakket

Ook dit jaar organiseert Rotary 

Naarden-Bussum weer de Gooise 

Verhalenwedstrijd voor schrijftalen-

ten van de groepen 7 en 8 uit het 

hele Gooi. De finale vindt plaats op 

15 maart in de Grote kerk in Naarden.

Via alle scholen in het Gooi kunnen 

kinderen zich voor de wedstrijd aan-

melden, of ze kunnen zich rechtstreeks 

melden bij de wedstrijdorganisatie. 

Deelname begint met het volgen van 

een schijfworkshop van de kinder-

boekenschrijvers Martine Letterie 

en Ruben Prins. Die workshops zijn 

op  woensdagmiddag 25 januari en 8 

februari in de Watertoren in Bussum. 

Er is plaats voor 80 deelnemers. Kinde-

ren mogen alleen of met z’n tweeën een 

verhaal schrijven. Vervolgens bepaalt 

de jury de eerste, tweede en derde prijs. 

De feestelijke prijsuitreiking is op 2 

juni bij Boekhandel Los in Bussum. 

Daar kan men ook de bundel kopen 

met de 15 mooiste verhalen van 2017. 

De schrijvers – onder wie de prijswin-

naars – zullen de boeken ter plekke 

signeren.

Aanmelden kan nog tot 21 januari. 

Ga voor meer informatie naar 

www.gooiseverhalenwedstrijd.nl.

Voor leerlingen uit groep 7/8

Gooise Verhalenwedstrijd
Aero Club Hilversum-Amsterdam 

(ACHA) organiseert zaterdag 21 januari 

op vliegveld Hilversum een Luchtvaart 

Carrièredag met medewerking van de 

Koninklijke Luchtmacht, Vliegopleiding 

EPST, In Holland, ROC MBO 

Airport, Martin Air Flightacademy, 

TIO en de Vereniging Nederlandse 

Verkeersvliegers. Deze instanties krijgen 

in het clubhuis van de ACHA de ruimte 

om informatie te geven over hun activi-

teiten en uit te leggen wat de carrière-

mogelijkheden in de luchtvaart zijn. Na 

jaren van onzekerheid zit de luchtvaart 

nu duidelijk in de lift en is een succes-

volle toekomst voor jonge mannen en 

vooral ook vrouwen zeker weer moge-

lijk. Naast informatie over verschillende 

luchtvaartopleidingen kun je tijdens de 

ACHA Luchtvaart Carrièredag ook een 

proefles boeken in een Katana of Cessna 

met een van onze instructeurs! Aanvang 

vanaf 11.00 uur. Meer informatie vind je 

op de Facebookpagina: facebook.com/

aeroclub.hilversum/

Luchtvaart Carrièredag 
op vliegveld Hilversum
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Kort
Bezorging stempassen
Op woensdag 15 maart 2017 vinden de Tweede 
Kamerverkiezingen plaats. Om overal in Wijdemeren te 
kunnen stemmen ontvangt u per post een stempas in een 
envelop. De stempassen worden op 25 februari 2017 
bezorgd, op het adres waar u op 30 januari 2017 inge-
schreven stond in de Basisregistratie Personen (BRP). De 
kandidatenlijsten ontvangt u in de week voor de verkie-
zingen. Om te mogen stemmen, moet u de Nederlandse 
Nationaliteit bezitten en 18 jaar of ouder zijn.

Wat zijn uw sportieve wensen?
Iedereen moet kunnen bewegen en sporten, ook onze 
inwoners van 60 jaar en ouder. Sportservice ’t Gooi heeft 
samen met beweegcoach Beppie de Bunt van Inovum een 
vragenlijst opgesteld om te inventariseren wat eventuele 
drempels zijn om te gaan bewegen en welke sportieve 
wensen 60-plussers in onze gemeente hebben. We willen 
u uitnodigen om deze vragenlijst in te vullen. De vragen-
lijst vindt u op www.vragenlijst2017.tk. Wilt u de vra-
genlijst op papier ontvangen? Neem dan contact op met 
de beweegcoach: 06 31 59 58 47. U kunt de vragenlijst 
invullen tot en met 15 februari 2017. 

Veilig Thuis Wijdemeren 
Vanaf 1 januari 2017 organiseert de gemeente 
Wijdemeren de zorginkoop jeugd en de gehele Wmo 
niet meer in de regio Utrecht, maar in de regio Gooi en 
Vechtstreek. Dit betekent dat we aansluiten bij Veilig 
Thuis Gooi en Vechtstreek. Cliënten worden door Veilig 
Thuis Utrecht geïnformeerd over de overdracht van hun 
dossiers. Meldingen met betrekking tot kindermishande-
ling en huiselijk geweld kunnen worden gemeld bij Veilig 
Thuis Gooi en Vechtstreek, telefoonnummer 0800-2000 
of rechtstreeks op (035) 69 91 199. 

Niet in de kou 
Veel mensen hebben dubbel glas en dakisolatie, maar 
vloer- en gevelisolatie wordt nog wel eens vergeten. 
Terwijl u uw huis juist daarmee een warme jas geeft en 
dus bespaart op uw energiekosten. U kunt nog steeds 
gebruikmaken van de subsidieregeling. 
Kijk op www.energiebesparendoejenu.nl of ga naar 
www.duurzaambouwloket.nl. U kunt trouwens ook 
besparen door uw verwarming ‘s nachts op 15 graden te 
zetten. Dit scheelt al snel tientallen euro’s per jaar. En als 
u de gordijnen ’s avonds dicht doet, blijft de warmte bin-
nen. Besparen betekent immers niet dat u in de kou hoeft 
te zitten. 
 

Net als iedere andere gemeente in 
Nederland biedt Wijdemeren jaarlijks een 
aantal statushouders een woning en helpt 
hen een nieuw leven op te bouwen. Hoe 
gaat dit in z’n werk?

Statushouders zijn vluchtelingen die een tijdelijke ver-
blijfsvergunning hebben gekregen. Zij  mogen vijf jaar in 
Nederland blijven. Daarna wordt opnieuw bekeken of 
deze persoon in aanmerking komt voor een definitieve ver-
blijfsvergunning. Statushouders hebben dezelfde rechten 
en plichten als iedere andere Wijdemeerder. Momenteel 
komen statushouders veelal uit Syrië en Eritrea.

In Wijdemeren
Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) bepaalt 
wie in welke gemeente gaat wonen. Hoeveel mensen een 
gemeente opvangt, is afhankelijk van het aantal inwoners 
en wordt door het Rijk vastgesteld. Vorig jaar waren dat 
voor Wijdemeren 62 mensen. Voor 2017 is de verwachting 
dat het om 43 mensen zal gaan. Het gaat om zowel gezin-
nen, echtparen als alleenstaanden. Dat betekent dat er 
minder woningen nodig zijn dan het aantal statushouders 
dat we moeten huisvesten. Omdat er gemiddeld slechts 
90 sociale huurwoningen per jaar vrijkomen, kijkt de ge-
meente ook naar andere mogelijkheden om de druk op de 
woningmarkt niet verder op te laten lopen.

Toekomst opbouwen
Na huisvesting begint het bouwen aan een nieuwe 
toekomst. De gemeente ontvangt per statushou-
der vanuit het Rijk een bijdrage voor de begeleiding. 
Vluchtelingenwerk verzorgt dit in opdracht van de ge-
meente. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het opbou-
wen van een netwerk, het opdoen van werkervaring via 
bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk of een aanvullende oplei-
ding. De statushouders worden hierbij ondersteund door 
medewerkers van de gemeente en vrijwilligers. Belangrijk 
moment is het ondertekenen van de participatieverkla-
ring. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel 
van de inburgering waarbij statushouders een beeld krij-
gen van wat het betekent om in Nederland te wonen. In 
Wijdemeren wordt het participatietraject verzorgd door 
het Kursusproject Loosdrecht. 

U kunt helpen
Wilt u statushouders op weg helpen? 
Dat kan bijvoorbeeld door taalmaatje te worden 
of vrijwilliger bij vluchtelingenwerk. 
Kijk eens op:
- www.vrijwilligerspuntwijdemeren.nl
- www.vgenv.nl
-  http://www.bibliotheekgooienmeer.nl/diensten/word-

taalvrijwilliger.html
- www.vluchtelingenwerknederland.nl

Hoe helpen we statushouders op weg? 

De gemeente gaat de dorpsentree van 
’s-Graveland/Kortenhoef opknappen en 
vraagt u om mee te denken over een 
passend kunstwerk.

Op de kruising van het Noorder- en Zuidereinde met de 
Leeuwenlaan pakken we de inrichting van de openbare 
ruimte aan. Tegelijkertijd willen we bij de dorpsentree een 
mooi kunstwerk plaatsen waarin de twee dorpen terug te 

zien zijn. Heeft u hiervoor een idee? Stuur een schetsont-
werp of model in met een prijsopgave (inclusief fundering 
en plaatsing). 

Uitgangspunten
Uiteraard hanteert de gemeente een aantal uitgangs-
punten voor het kunstwerk. Het kunstwerk moet:
-  kenmerkende elementen uit ’s-Graveland en/of 

Kortenhoef bevatten; 

-  op een kleine ruimte, bijvoorbeeld het middenberm, ge-
plaatst kunnen worden;

-  passen in de omgeving en de verkeersveiligheid niet ne-
gatief beïnvloeden;

- duurzaam, onderhoudsarm en vandalismebestendig zijn. 
De richtprijs voor het kunstwerk is 6.000 euro (excl. BTW).

Meer informatie
Stuur het schetsontwerp of model vóór 1 maart 2017 naar 
de heer L. Groeneveld, via l.groeneveld@wijdemeren.nl. 
U kunt uw schetsontwerp of model ook aanleveren bij de 
balie van het gemeentehuis t.a.v de heer L. Groeneveld. 

Afgelopen najaar ondertekenden twaalf Syrische statushouders de participatieverklaring ter afsluiting van het participatietraject.

Ontwerp een kunstwerk
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
’s-Graveland
- Noordereinde 129-131: verbouwen restaurant (03.01.17) 
Kortenhoef
- Moleneind 65: bouwen twee woonarken (30.12.16)
- Moleneind 65: plaatsen bouwwerken ten behoeve van extensieve 
natuurgerichte recreatie (30.12.16)
Loosdrecht
- Horndijk 17: slopen woning (28.12.16)
- Horndijk 27: plaatsen hekwerk (03.01.17) 
- Rading nabij nr. 168: tijdelijk beweiden van pony’s (06.01.17)
- Van Ostadelaan 17: plaatsen erker aan voorzijde (30.12.16)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 65 59 
557. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
’s-Graveland
-  Oude Meentweg 6: restaureren/verbouwen voormalige boswachters-

woning (10.01.17)
Loosdrecht
-  Muyveveldseweg Wetering sectie E 1590: herstellen legakker 

(05.01.17) 
- Veendijk 8: verbouwen gemeentelijk monument (03.01.17) 
Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 28 a: vervangen woonboot (02.01.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

VERKEERSBESLUITEN
Ankeveen
-  Intrekking verkeersbesluit twee parkeerplaatsen voor het opladen 

van elektrische auto’s op het Stichts End, tegenover nr. 39.

Kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. 
Besluit ruimtelijke ordening. Bestemmings-
plan Ankeveensepad zuidzijde in Neder-
horst den Berg
In artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald, dat 
een bestuursorgaan dat voornemens is om op verzoek of uit eigen 
beweging een bestemmingsplan voor te breiden hiervan kennis geeft.

Om te voldoen aan de kennisgevingsplicht wordt bekend gemaakt dat 
een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een perceel grond langs 
het Ankeveensepad (globaal tussen het nutsgebouwtje en de bunker). 
Het bestemmingsplan zal voorzien in de bouw van 12 seniorenwonin-
gen met bijbehorende infrastructuur. 

Er zal bij dit plan geen gelegenheid worden geboden aan een 
onafhankelijke instantie om advies uit te brengen over het voornemen 
genoemd bestemmingsplan voor te bereiden (art. 1.3.1, lid 2, onder c 
van het Besluit ruimtelijke ordening).

Belastingverordeningen 2017
Op 22 december 2016 heeft de gemeenteraad de onderstaande 
verordeningen voor het jaar 2017 vastgesteld:
- Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017; 
-  Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 

2017; 
- Verordening hondenbelasting 2017; 
- Verordening landtoeristenbelasting 2017; 
- Verordening watertoeristenbelasting 2017; 
- Verordening forensenbelasting 2017; 
- Verordening rioolheffing 2017; 
-  Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2017 en de tarieventabel bij 

de verordening; 
- Verordening afvalstoffenheffing 2017; 
- Verordening lijkbezorgingsrechten 2017;

- Legesverordening 2017.

De verordeningen treden 1 januari 2017 in werking. De ingangsdatum 
van de heffingen is eveneens 1 januari 2017. U kunt de verorde-
ningen vinden via de website van de gemeente Wijdemeren: www.
wijdemeren.nl/regelingen-overzicht. U kunt de belastingverordeningen 
ook inzien in het gemeentehuis. Een kopie van de belastingverorde-
ningen is tegen betaling verkrijgbaar.

Colofon
Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht 
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl 
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op afspraak, inzien 
in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. Voor informa-
tie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 
via telefoonnummer: (035) 65 59 557.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen 
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Het 
indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een uitspraak 
van de rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u 
een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 
190, 1230 AD Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 
indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 59 557. Het indienen 
van een zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van 
het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de recht-
bank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemza-
ken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

18 januari Wijdemeren Informeren

“Ik zie veel stille armoede om me heen. 
Daar wilde ik iets aan doen”, vertelt 
Gerda van Deutekom van Kledingbank 
Kortenhoef. Haar doel? Kleding beschikbaar 
stellen aan mensen in Wijdemeren met een 
kleine portemonnee. Dit mooie initiatief is 
het Appelboom-project van de maand.

Samen met vijf vrijwilligers runt Gerda sinds 2016 
Kledingbank Kortenhoef. Naast kleding verkopen zij 
schoenen, sieraden, spelletjes en speelgoed. “Iedereen 
is welkom. Of je nu jong, oud, arm of rijk bent. Zo heb-
ben we bijvoorbeeld prachtige driedelige pakken voor 
7,50 euro. Waar vind je dat nou?”

Gratis kleding en speelgoed
De Kledingbank werkt samen met  het Leger des Heils, 
Dierenasiel Crailo en de Voedselbank. Iedereen die via 
de Voedselbank bij hen terechtkomt mag gratis vijf 

stukken kleding of schoenen meenemen. Ook aan 
de kinderen wordt gedacht. Zij mogen altijd gratis 
speelgoed uitkiezen. 

Koffie en een praatje
“We zitten naast het winkelcentrum. Mensen komen 
graag binnen om een praatje te maken. Toch is er nog 
schroom om over de drempel te stappen. Dat begrijpen 
we, maar dat hoeft niet. Tot en met 15 februari hebben 
we een actie: twee kledingstukken gratis voor ieder-
een.  Dat helpt misschien. De koffie staat klaar!”, besluit 
Gerda.

Meer weten?
Kledingbank Kortenhoef is op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 10.00 tot 15.00 uur geopend in de 
Dobber, Meenthof 46. Kijk voor meer informatie op 
de Facebookpagina: Kledingbank Kortenhoef.

Iedereen welkom bij Kledingbank Kortenhoef

Sinds december kunt u de gemeente 
Wijdemeren ook bereiken via WhatsApp. 
Dit kan op het telefoonnummer 
06 12 79 45 41. 

Op werkdagen reageren wij tussen 09:00 en 16:00 uur. 
WhatsApp is vooral bedoeld voor eenvoudige vragen. 
Heeft u een ingewikkeld vraagstuk dan kunt u het 
beste bellen of mailen. U kunt niet naar het WhatsApp-
nummer bellen, maar naar 14 035. 

 WhatsAppen met de gemeente
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Cultuur

Swingend begin van 2017 bij Kunst aan de Dijk
KORTENHOEF – Vorige week don-

derdag trakteerde Kunst aan de Dijk 

het publiek in het Oude Kerkje op 

een swingend begin van 2017 met 

een optreden van de succesvolle 

altsaxofonist Benjamin Herman. Hij 

had het trio van Robin Nolan mee-

genomen. De vrolijke en bij vlagen 

melancholieke muziek zorgde voor 

een gloedvolle avond terwijl het 

buiten sneeuwde en ijzelde.

Benjamin Herman had er zin in. Het 

was zijn tweede optreden in het Oude 

Kerkje waar hij zijn hart aan heeft ver-

pand. Het publiek was in groten getale 

gekomen en reageerde heel enthousi-

ast. De nieuwe voorzitter van Kunst 

aan de Dijk, Eric Drok, bood bij de 

ingang iedereen een glas bubbels aan 

die Brasserie Geesje ter beschikking 

had gesteld. Ontspannen als in een jazz 

café introduceerde Herman de num-

mers die het viertal ten gehore bracht. 

Ze speelden stukken van hun laatste 

cd Swing de Paris, repertoire dat blijk-

baar goed bekend is bij het publiek 

want dat reageerde elke keer opgeto-

gen. De Britse gitarist Robin Nolan is 

een meester op zijn instrument. Zijn 

broer Kevin Nolan is een ijzersterke 

ritmegitarist evenals bassist Arnoud 

van den Berg. Het openingsnummer 

Swing de Paris werd gevolgd door 

het melancholieke August Moon van 

Benny Carter waarin de altsaxofoon 

hartverscheurend het Parijs van de ja-

ren veertig opriep. Robin Nolan volgde 

met een weergaloze uitvoering van de 

eighties pophit Tainted Love van Soft 

Cell. Herman sloot aan met Swing 48 

van Django Reinhardt. Het was een 

spel tussen twee meesters die elkaar 

aanvulden en uitdaagden en weerga-

loze solo’s afstaken, opgezweept door 

het ritme van de bas en tweede gitaar.

Robin Nolan speelt over de hele we-

reld op de grootste podia in het spoor 

van de legendarische gipsy jazzgitarist 

Django Reinhardt. Hij leerde gitaar 

spelen van zijn vader en studeerde aan 

de Leeds College of Music en Guidhall 

School of Music waar hij als 17 jarige 

vooral interesse had in Jazz Rock. Het 

Django Reinhardt 

Festival in Frankrijk 

waar nachtenlang 

live gipsy jazz werd 

gespeeld rond kamp-

vuren, blies hem om-

ver. Hij wilde als een 

zigeuner spelen met 

de wereld als zijn po-

dium. Londen was 

vol bureaucratie en 

niet dol op straatmu-

zikanten en daarom 

stak Robin Nolan 

met zijn volkswagen-

busje het Kanaal over 

en belandde op het vrije Amsterdamse 

Leidseplein. Wat volgt is als een muzi-

kaal sprookje. De oude tuinman van 

George Harrison kocht een cd van 

Robin Nolan op het Leidseplein en een 

week later werd Nolan gebeld door 

de ex-Beatles. Vol ongeloof en stotte-

rend schreef Nolan in zijn agenda de 

afspraak om te komen spelen op een 

kerstfeestje bij George Harrison thuis. 

In een volle feestelijke ruimte zo groot 

DOOR:  MICAELA VAN RIJCKEVORSEL

Met haar Winter Expositie viert Gal-

lery McSorley zeventien jaar kunst in 

’s-Graveland, met artiesten als Mari 

Mészàros, Ad Arma, Paul Kubic, Jan 

van Lokhorst en Jaap Hartman. Op 

zondag 5 februari om 16.00 uur kan het 

publiek kennismaken met de kunste-

naars en een korte inleiding horen over 

de getoonde kunstwerken. Als men 

de Gallery bezoekt, ontvangt men een 

gratis entreekaart voor twee personen 

voor het Kunst & Antiek Weekend in 

de Grote Kerk te Naarden t.w.v. € 33,-. 

Het Kunst & Antiek Weekend is van 25 

t/m 29 januari en is dé beurs, waar een 

grote diversiteit aan Oude, Moderne en 

Hedendaagse Kunst wordt aangebo-

den. Gallery McSorley exposeert hier 

in stand 28.  Meer informatie vindt u 

op www.gallerymcsorley.com. 

Gallery McSorley, Zuidereinde 124 te 

’s-Graveland Open: donderdag t/m 

zondag 12.00 tot 18.00 uur en op af-

spraak

Reflectie, Jan-van-Lokhorst-2016, 

olieverf op linnen, 110 x 90 cm 

Winter Expositie Gallery McSorley

Bridge aan de Dijk op 
zaterdag 4 februari
Op zaterdag 4 februari organiseert Li-

ons Club Loosdrecht e.o. voor de 8e keer 

het evenement ‘Bridge aan de Dijk’. De 

opbrengst van dit toernooi komt elk jaar 

ten goede aan een goed doel. Voor 2017 

is gekozen voor Stichting Het Vergeten 

Kind. In de vorm van een kroegentocht 

langs verschillende locaties van de Oud 

Loosdrechtsedijk in Loosdrecht spelen 

de paren 24 spellen in 6 rondes. De start 

is om 10.45 uur. Er zijn nog plaatsen 

vrij om mee te doen! Aanmelden kan 

via de website www.lions.nl/loosdrecht. 

Deelname is uitsluitend mogelijk per 

paar. Inschrijving vindt plaats op basis 

van volgorde van betaling en is defi-

nitief na ontvangst van het inschrijf-

geld op rekeningnummer NL78 RABO 

033.69.37.075 t.n.v. Lionsclub Loos-

drecht e.o. met vermelding van de ach-

ternamen van het bridgepaar. Deelname 

aan het toernooi kost € 65,- per paar. In 

dit bedrag zit inbegrepen een kopje kof-

fie of thee bij de start op de eerste locatie, 

een eenvoudige lunch op de locatie van 

de 3e ronde en borrelhapjes bij de prijs-

uitreiking bij KWVL ‘de Vereeniging’ 

aan de Oud Loosdrechtsedijk 151/153. 

als het Oude Kerkje in Kortenhoef wacht-

ten beroemdheden als Paul McCartney op 

zijn optreden. Robin Nolan vertelde afge-

lopen donderdag aan het ademloos luiste-

rende publiek dat zijn hart zo hard bonkte 

dat hij bang was dat het zijn gitaar zou 

overstemmen. Nolan en Harrison werden 

vrienden en de zoon van Harrison, Dhani 

speelt mee op de cd Gypsy Blue. 

Jonge gitaristen moeten zich omver laten 

blazen door een inspiratiebron, vertelde 

Nolan, maar dan moeten zij hun eigen weg 

volgen. Het eigen verhaal en iemands unie-

ke achtergrond moet door de muziek gaan 

klinken. Die passie en bevlogenheid voelde 

het publiek in Kortenhoef dat hoopte dat 

deze musici nog eens terugkomen. Want 

hoop, mooie muziek, plezier en inspiratie 

is onontbeerlijk om 2017 een mooi jaar te 

maken.

Bij het binnenrijden van de parkeerga-

rage van het VUmc had ik niet het idee 

dat dit bezoek met een verrassing zou 

eindigen. In het ziekenhuisrestaurant 

zijn in de loop van de jaren vast heel 

veel mensen met schrik om hun hart op 

adem gekomen. Ik ben daar, ook al was 

deze verrassing eigenlijk om te glimla-

chen, ook maar even gaan zitten. Dat 

heb je ervan als je regelmatig bij een 

loog (reumato, cardio, uro) langs gaat 

dan is een verrassing niet ondenkbaar. 

Wat is het verhaal, na een bezoek aan 

de reumatoloog kwam ik, na 8 weken 

wachten, met een vervelende knie, bij 

een orthopeed. Deze kniedeskundige 

kwam tot de conclusie dat een kniepro-

these wel op zijn plaats zou zijn. Maar 

toen kwam hij met de verrassende op-

merking; knieprothese plaatsen doen 

wij niet in het VUmc. Deze operatie is 

te eenvoudig, u moet naar het AMC, zo 

sprak deze witte jas. Bij wat doorvragen 

bleek dat hoofd stropdas en baas van 

het VUmc de voormalige PvdA-leider 

Wouter Bos in samenspraak met zijn 

sub stropdassen en mantelpakjes in al 

hun wijsheden hadden besloten dat het 

VUmc zich gaat richten op moeilijke 

behandelingen. En het plaatsen van 

een knieprothese hoort daar niet bij, 

aldus hoofd stropdas Wouter Bos. Mijn 

voorstel om het wat moeilijker te ma-

ken, door de kelder van het VUmc weer 

met water te laten vollopen, kwam niet 

over bij deze witte jas, hij kon er niet 

om (glim)lachen. Je wordt dan weg-

gestuurd met de vraag, of eigenlijk 

verzoek, om deze overgaan zelf te rege-

len. Natuurlijk kom je dan weer op een 

nieuwe wachtlijst, vier maanden, voor 

een eerst oriënterend bezoek was het 

resultaat bij het AMC. Dan maar naar 

een ander krankenhuis, daar kan het 

plotseling wel veel sneller. Maar nu de 

medische rapporten en foto’s van het 

ene ziekenhuis naar een ander zieken-

huis die geen samenwerkingsverband 

met elkaar hebben. Laat ik het zo zeg-

gen, Trump en Clinton wisselen mak-

kelijker gegevens met elkaar uit dan 

twee ziekenhuizen die geen samen-

werking hebben. Moraal van dit korte 

verhaaltje, er zijn in Nederland zieken-

huizen voor eenvoudige en moeilijke 

ingrepen. Om het kleine en eenvoudige 

te doen is ook wat nederigheid nodig, 

en dat zit niet in elk DNA. Neem daar-

bij de opmerking over nederigheid van 

pastoor Leo Wenneker, nederigheid 

is gelijk een vlo, als je denkt dat je het 

hebt, springt het weer weg.

B.J.M. van der Linden. slotsom@ziggo.

NEB: eenvoudig
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Ondernemers

Na meer dan zeventien jaar 

werkzaam te zijn geweest als 

fashionprofessional zegde 

de Loosdrechtse Natascha 

Lighthart-De Boorder, aan-

gemoedigd door haar man 

Lucas, haar goede baan 

op. Al vanaf de middelbare 

school is kleding altijd haar 

‘ding’ geweest en houdt ze 

alle nieuwste ontwikkelin-

gen nauwlettend in de ga-

ten. 

De laatste maanden van vorig 

jaar ging ze op zoek naar een 

geschikte locatie voor een kle-

dingzaak, waar ze met professi-

onele deskundigheid stijlvolle 

kledingmerken kan aanbieden 

aan de moderne vrouw. Loos-

drecht bood haar niet de juiste 

mogelijkheden, dus week zij 

uit naar het spiksplinternieu-

we winkelcentrum Kerkelan-

den. Na een fikse verbouwing 

en inrichting, die door Lucas 

van ontwerp tot gedetailleerde 

afwerking onder handen is 

genomen, opent zij de deuren 

van Chique & Stoer.

Smaakvol

Het smaakvolle interieur heeft 

een industriële look gekregen 

waarin een huiselijke sfeer is 

gecreëerd en iedereen zich wel-

kom voelt om te komen shop-

pen. De beste ideeën zullen al 

gezellig kletsend ontstaan aan 

de tafel onder het genot van 

een kopje koffie of wijntje. De 

zaak biedt kleding voor elke 

gelegenheid. Voor twee mooie 

labels heeft Chique & Stoer 

de exclusiviteit gekregen in de 

regio, daar heeft Natscha zich 

volop voor ingezet en is ze erg 

trots op. Ook zijn de merken 

niet online te verkrijgen, wat 

de originaliteit waarborgt. Zo 

heeft het merk ‘Crème de la 

crème’ stoere vrouwelijke kle-

ding, biedt ‘Helena Hart’ stijl-

volle combinaties en ‘Cookie 

Culture’ kleedt de vrouw op en 

top. Daarnaast heeft Chique 

& Stoer kledingaccessoires als 

tassen, riemen, sieraden van 

onder andere ‘by LJ’, een kleine 

collectie schoenen, en sjaals 

in huis om de outfit helemaal 

compleet te maken.

Opening

Op zaterdag 21 januari is ie-

dereen van harte welkom voor 

een hapje en een drankje op 

de officiële opening. Schoon-

heidsspecialiste Charlotte 

van Beautysalon Fiore maakt 

indien gewenst een gratis 

huidanalyse en geeft beauty-

adviezen. Speciaal op deze 

openingsdag bieden Natascha 

en Charlotte een aantrekkelijk 

gecombineerde openingsactie, 

bij een bepaald minimum aan-

koopbedrag in de winkel, een 

cadeaubon voor een schoon-

heidsbehandeling van maar 

liefst vijftig euro cadeau. En 

elke klant krijgt op deze ope-

ningsdag een cadeautje mee. 

De winkel gaat standaard wer-

ken met een kaart waarop voor 

leuke tegoeden te sparen is. De 

‘feelgood factor’ van de winkel 

staat hoog in het vaandel. Chi-

que & Stoer streeft ernaar dat 

iedere klant opgewekt de deur 

uitgaat, content met de aan-

koop die zorgvuldig in vloei-

papier en een papierentasje is 

ingepakt, met aan het hengsel 

een gelukspoppetje als dank.  

Chique & Stoer 

Kapittelweg 123 Kerkelanden.

Volg Chique & Stoer op face-

book voor alle nieuwtjes en 

trends.

Opening 21 januari

Kledingwinkel Chique & Stoer

Volg Chique & Stoer op facebook 
voor alle nieuwtjes en trends. 

Chique & Stoer, Kapittelweg 123 Kerkelanden.

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-

sterking. Op 3 niveaus biljar-

ten op di.-, wo.,- en do.middag 

in sporthal Eikenrode, Loos-

drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u 

aan:06-24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 

de data van alle activiteiten 

van Spotjes, Spotpourri, Open 

Atelier, Handwerkatelier op 

www.despotfabriek.nl

Kort nieuws
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Biblotheek DOOR:  ANGELIQUE VAN JAARSVELD

Van 23 januari tot en met 4 februari 

zijn ze er weer: de Nationale voor-

leesdagen. Dan is er extra aandacht 

voor voorlezen aan kinderen die 

zelf nog niet kunnen lezen. Ook in 

Wijdemeren zijn er allerlei activitei-

ten. Zoals het Nationale voorlees-

ontbijt op verschillende basisscho-

len en een leuke voorstelling van 

poppentheater Dubbele Jan in de 

bibliotheek in Loosdrecht. Kijk voor 

meer informatie op www.biblio-

theekgooienmeer.nl.

Elke dag een feest

Of je nu voor het slapen gaat een mooi 

verhaal voorleest of overdag samen 

een prentenboek bekijkt, voorlezen is 

elke dag een feest. Er worden herinne-

ringen voor het leven gemaakt. Voor-

lezen heeft een positief effect op de 

woordenschat, spelling en tekstbegrip. 

Je kunt het beste voorlezen op een ver-

trouwd moment of op een knusse plek 

met een knuffel of kussen erbij, en 

met zo weinig mogelijk kans op aflei-

ding. Voorleestijd is de tijd waarin je 

samen met je kind kunt kijken, luiste-

ren, praten en lachen. Kinderen raken 

vertrouwd met de rituelen rond het 

voorlezen: zo doen wij dat thuis of op 

school altijd! Ze voelen zich prettig als 

ze kunnen rekenen op het dagelijkse 

voorleesritueel.

De kleine walvis 

De kleine walvis van Benji Davies is 

het prentenboek van het jaar. In  De 

kleine walvis  woont Boy samen met 

zijn vader en zes katten in een vis-

sershuisje. Na een stormachtige nacht 

vindt hij een jonge walvis op het 

strand. Dat is het begin van een bij-

zondere vriendschap. Speciaal voor 

De Nationale Voorleesdagen komt De 

kleine walvis  uit in een mini-editie 

met gratis app. Heb je het boek al gele-

zen? Ook leuk is het vervolg De Kleine 

Walvis in de winter.

Voorlezen en poëzie

In januari is er zowel extra aandacht 

voor voorlezen als voor poëzie. Vers-

jes, rijmpjes en poëzie kun je natuur-

lijk ook heel goed voorlezen. Hier 

onze tips voor leuke boeken en bun-

dels met gedichten. 

Jij bent de liefste van Hans en Moni-

que Hagen met tekeningen van Marit 

Törnqvist. De liefste gedichten van 

Hans en Monique Hagen in staan in 

deze leuke bundel. Ook verkrijgbaar 

als luisterboek. Vanaf 1 jaar. 

In een slootje ben ik een bootje van 

Klaas Verplancke en Bette Westera. In 

dit boek wordt in elk versje een voor-

werp beschreven. En jij mag raden wat 

het is. Op de volgende pagina staat het 

voorwerp. Vanaf 4 

jaar.

Superguppie van 

Edward van de Ven-

del, illustrator Fleur 

van der Weel. Al-

ledaagse dingen net 

iets anders bekeken. 

Leuke kleine ge-

dichtjes die wel een-

voudig zijn maar ze-

ker de verbeelding 

prikkelen. Vanaf 6 

jaar. 

Schrijf jij ook 

gedichten? 

Ieder jaar organi-

seert Het Poëziepaleis de dichtwed-

strijd. Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar 

uit Nederland en België mogen mee-

doen aan Kinderen en Poëzie. Alle 

jonge dichters van 12 tot 18 jaar kun-

nen meedoen aan Doe maar, Dicht 

maar. Schrijf een gedicht over wat 

jij leuk, spannend, mooi of grappig 

vindt. Het gedicht mag rijmen, maar 

dat hoeft zeker niet. Je kunt dichten 

over jezelf, gebeurtenissen, dromen, 

verzinsels, mensen, dieren, gevoelens, 

je kunt het zo gek niet bedenken! Alles 

mag, zolang het gedicht maar door jou 

is verzonnen en geschreven. Je kunt je 

gedicht insturen tot en met 4 februari 

Weer veel pret met de Nationale voorleesdagen

Op de Nationale voorleesdagen komen de 

kleuters naar de bieb om aandachtig te 

luisteren naar Saskia die voorleest.

2017. Kijk op www.poeziepaleis.nl voor 

meer informatie. 

Wist u dat?

-  Vanaf 1 januari tussen 14.00 uur en 16.00 

uur in de BOS in zowel Ankeveen als 

Kortenhoef een vaste medewerker aan-

wezig is die u kunt helpen.

-  Er in de BOS in Ankeveen een nieuwe 

medewerker is gestart. Angela neemt het 

daar over van Annemarijn. Annemarijn 

neemt over enkele weken de BOS in Kor-

tenhoef over van Saskia. 

-  U geleende boeken kosteloos één keer 

voor twee weken mag verlengen.

-  U geleende boeken bij iedere vestiging 

van de bibliotheek kunt inleveren.

-  De BOS in Kortenhoef in de Regenboog 

een frisse nieuwe uitstraling heeft gekre-

gen.

-  U in alle vestigingen gratis informatie 

kunt vinden over veilig internetten. Zo 

hebben we nu leuke Donald Duck boek-

jes over digiwijsheid (zo lang de voor-

raad strekt).

Hebt u tips of vragen dan kunt u mailen 

naar info@bibliotheekgooienmeer.nl.

ANKEVEEN - Vrijdag 13 januari was 

het een drukte van jewelste in de 

kantine van A.S.V. Op deze avond 

traden 13 verenigingen aan om 

de titel Klaverjaskampioen van 

Ankeveen over te nemen van ASV 

Voetbal, de kampioen van 2016.

DOOR:  WIM BORNHIJM

Dat men voor dit kampioenschap op 

trainingskamp is geweest, bleek tijdens 

de avond. De natten en marsen vlogen 

over de tafels of het niets kostte. En daar 

was de tegenstander natuurlijk niet blij 

mee. Er werd op 2 fronten gespeeld na-

melijk individueel en als team. Waarbij 

het vermeldingswaardig is dat de heren 

Piet Splinter en Ben Berends voor de 

41e keer aan het toernooi meededen. 

Zij werden hiervoor in de bloemetjes 

gezet. 

Teamklassement

Nadat er 3 ronden gespeeld waren kon 

het computerwerk aan de gang gaan 

om de uitslagen uit te spuwen. Zoals 

het klassement laat zien, zat er weinig 

verschil tussen de verenigingen. Hier-

uit bleek hoe spannend het was 

geweest namelijk: 

1. Kampioen 2017 SOFA met 

een aantal van 19558 pun-

ten. 2. ARTV 19486 punten, 

met nog geen verschil van 1 

natte. 3. DE TRAM 19365. 4. 

IJSCLUB 18650. 5. ALL DI-

RECTIONS 18649. 6. ASV 

PETANQUE’91 18110. 7. ASV 

HANDBAL 18048. 8. HA-

VELOOS MANNENKOOR 

18063. 9. REISCLUB 17961. 10. 

SCHUIMLIKKERS 17776. 11. 

SOCIËTEIT 17695. 12. ASV VOET-

BAL 17281 en 13. HET CENTRUM 

met 15090 punten.

Individuele resultaten

Individueel werd het knetter spannend 

voor de eerste plaats en na alle lijsten 

nog een keer extra gecontroleerd te 

hebben werd individueel kampioen 

Trudy Meester ARTV. 

De volledige uitslag is: 1. Trudy Mees-

ter, ARTV met 5576 punten. 2. Gerard 

Klarenbeek, IJsclub 5574. Alphons 

Meisner, Sociëteit 5307. 4. Monique 

van Esch, All Direction 5216. 5. Krijn 

Voorn, de Tram 5208. 6. Richard Spoor, 

Sofa 5179. 7. Theo Blokker, Reisclub 

5115. 8. Els Degekamp, Schuimlikkers 

4978. 9. Bruno Spoor, Sofa 4978. 10. 

en poedelprijs winnaar Jaap Hilhorst, 

Centrum met 3425 punten.

Sponsors bedankt!

De organisatie van het Ankeveens 

Clubkampioenschap Klaverjassen be-

dankt een ieder die een fraaie bijdrage 

heeft geleverd aan het zo geslaagde 

toernooi om de Y.A. v.d. Woude wis-

seltrofee. Zonder U was het niet zo’n 

geslaagd evenement geweest.

Klaverjassen om Y.A. v.d. Woude wisseltrofee

Sofa wint Clubkampioenschap

Voederhuisjes
Zaterdag 14 januari konden de kinderen 

in Nederhorst den Berg bij De Spotjes 

voor de vogels knutselen. Met als resul-

taat geweldige, kleurrijke, voederhuisjes. 

Kom maar kijken en smullen vogeltjes!

Foto: Ton Keizer
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Sport DOOR: MARK HILBERTS

NEDERHORST DEN BERG- Op 4 janu-

ari 1997 werd de 15e Elfstedentocht 

verreden. Een unieke dag waarin 

heel Nederland in de ban was van 

de Tocht der Tochten. Ruim dertien-

duizend schaatsliefhebbers wisten 

het felbegeerde kruisje te behalen. 

Onder deze groep bevonden zich 

122 wedstrijdrijders, waaronder 

de Berger Henk Portengen en de 

Loosdrechter Albert Krook. 

Twintig jaar na de laatste Elfsteden-

tocht blikken alle wedstrijdrijders in 

het boek ‘It Giet Oan, zei Kroes’ terug 

op deze bijzondere dag en gaan zij 

in op de betekenis daarvan voor hun 

leven. Schaatspublicist en Weekblad 

Wijdemeren- redacteur Mark Hilberts 

reconstrueerde het wedstrijdverloop 

en tekende hun (levens) verhalen van 

op. Daarnaast biedt het boek een fas-

cinerende terugblik in de periode tus-

sen 1996-2017. Voor de jeugd is het 

nauwelijks meer voor te stellen dat 

mailen, appen en facebook in 1997 

niet bestond.

Henk Portengen: “Ik heb drie Elfste-

dentochten in de wedstrijd volbracht. 

Eind jaren zeventig was ik op mijn 

top en werd ik de eerste Nederlands 

Kampioen op het NK Marathon op 

natuurijs in Loosdrecht (1979). Mijn 

tactiek in de Elfstedentocht van 1997 

was erop afgestemd om per tien kilo-

meter maximaal twee minuten op de 

kopgroep prijs te geven. Na een goede 

start zat ik in Sneek bij de eerste vijf-

tig schaatsers in de wedstrijd. Op het 

Slotermeer was het goed mis met de 

afzetting en belichting van het par-

cours. Daar raakte ik betrokken bij 

een massale valpartij. Niemand die 

wist waar we heen moesten. Om ons 

heen hoorden we het gekras van an-

dere schaatsers. Het was pikkedonker 

en ik zag nauwelijks een hand voor 

ogen. Als proviand had ik mijn zak-

ken volgestopt met rozijnen en 

krentenbolletjes. Onderweg heb 

ik bij andere schaatsers gevraagd 

om drinken, want ik had geen 

verzorgers langs het parcours. Na 

Franeker heb ik ook een tijd al-

leen geschaatst. Op een gegeven 

moment hoorde ik dat de groep 

waar ik eerder deel van uitmaak-

te, kort achter mij reed. Even ben 

ik toen gestopt en ben ik op een 

steiger langs de kant gaan zit-

ten, daar heb ik op ze gewacht 

en mijn veters, die loszaten, even 

goed vastgemaakt. 

Tot het laatste gedeelte van de 

wedstrijd ben ik in deze groep 

gebleven. Vlak voor de finish heb ik 

wel met Jan Kooiman overlegd dat we 

niet met de kop van de dameswed-

strijd mee moesten sprinten, dat zou 

het wedstrijdverloop voor hen kun-

nen beïnvloeden. Toen Smit en Sein-

stra in surplace gingen staan op De 

Murk, ben ik alleen verdergegaan.” 

Als 59e kwam Portengen over de fi-

nish op de Bonkevaart. Inmiddels is 

Henk 68 jaar, maar nog altijd actief als 

(regionaal) marathonschaatser en ju-

rylid op de Jaap Edenbaan. “Graag wil 

ik nog wel één keer deelnemen als re-

creant aan de Elfstedentocht, dan kan 

Mark Hilberts schreef boek over laatste Elfstedentocht

‘It Giet Oan, zei Kroes’

ik op mijn gemak zien, waar ik vroeger 

aan voorbij ben gevlogen.” De Loosdrech-

ter Albert Krook eindigde op de 40e plaats 

in de Elfstedentocht van 1997. 

Mark Hilberts

Auteur Mark Hilberts maakte een rond-

reis door Nederland en zocht alle geklas-

seerde wedstrijdrijders op en maakte sa-

men met zijn vormgever en adviseur, de 

Berger Theo Cozijn een uniek boek: ‘It giet 

oan, zei Kroes.  Isbn: 9789082205220 

Berger Henk Portengen: ‘Nog één keer’

Talent Charlotte Kool zoekt sponsors
KORTENHOEF- Heel Nederland is 

aan de buis gekluisterd als Ireen 

Wüst weer eens een plak wint met 

schaatsen of als wielrenster Anna 

van der Breggen als winnaar over 

de streep komt in Rio de Janeiro. Het 

Kortenhoefse talent Charlotte Kool 

kan zowel hard schaatsen als hard 

fietsen. Ooit hoopt ze in de voetspo-

ren te treden van Ireen of Anna (het 

liefst allebei), maar een beetje finan-

ciële ondersteuning op weg naar de 

top zou geen kwaad kunnen. 

“Nee, ik heb nog geen keuze gemaakt” 

zegt de 17-jarige “Ik vind het allebei 

even leuk. ’s Zomers lekker op de weg 

meedoen aan veel koersen en ’s winters 

de ijzers onder. Het is niet zo dat ik het 

fietsen gebruik als training voor het 

schaatsen. Ik neem beide sporten even 

serieus.” En serieus is ze, van dinsdag 

tot en met vrijdag schaatstrainingen 

in Utrecht en Amsterdam en bijna elk 

weekend zijn er wel wedstrijden in den 

lande. Als lid van schaatsvereniging De 

Vijf Dorpen maakt Charlotte deel uit 

van de baanselectie Amsterdam dat 

weer een onderdeel is van het Ge-

west Noord-Holland/ Utrecht van de 

KNSB. Momenteel is ze bezig om zich 

te plaatsen voor het NK Allround op 

7 februari. Dat is een pittige route, van 

de regioselectie naar de landelijke en 

dan plaatsen voor het NK. Het lukte in 

2016 en Charlotte heeft er alle vertrou-

wen dat het in 2017 ook zal gaan. Tus-

sendoor werd ze 3e bij Gewestelijke 

wedstrijden op de 1500 m en 15e op 

het NK Sprint. Maar de 500 en 1000 

meter vindt ze te kort. Al doet ze tus-

sendoor wel short tracktraining om 

haar starts, bochtenwerk en topsnel-

heid te verbeteren. Charlotte’s sport-

motor moet even op gang komen. De 

1500 en 3000 meter, lekker rondjes 

draaien met handjes op de rug, zijn 

haar passie.  

Charlotte zit in HAVO-4 van het Co-

menius College, dat is een zogenaam-

de LOOT-school waar men sportende 

jeugd ondersteunt. Dat betekent on-

der andere aanpassingen in het roos-

ter, dus geen gym, geen godsdienst 

en geen culturele vorming, zodat ze 

dagelijks om 14.30 uit school is. Dan 

even rusten, wat eten en dan naar de 

trainingen onder leiding van Rian 

Ket, Rob Wokke en Coen Wesselman. 

“Dat is best zwaar, in een bepaald rit-

me. School, trainen, huiswerk en rust. 

Maar ik vind het 

hartstikke leuk. 

Je hoort bij een 

groep mensen 

die aanvoelt als 

een familie. Zo’n 

goede sfeer. Ik 

hoef haast nooit 

gemotiveerd te 

worden om weer 

op weg te gaan.”

Als het kunstijs 

gesmolten is, pakt de jongedame Kool 

haar sportfiets. Met haar team Kuota 

go Trex uit Nieuwegein vormt ze een 

Cycle Ladies-team dat naast vele ki-

lometers trainen ook meedoet aan 

diverse wedstrijden. Zo werd ze 2e op 

het NK Junioren en sprintte ze ook 

naar winst tijdens de 2e etappe van de 

EnergieWacht Tour. 

Leuk maar duur

De top willen bereiken, is een lof-

felijk streven. Echter, dat kost niet 

alleen veel energie en tijd, ook een 

flinke duit. Denkt u maar eens aan 

materialen, kleding, fietsen, banden, 

schaatsen. Maar ook lid zijn van een 

baanselectie kost je 700 euro, naast het 

lidmaatschap van de vereniging en de 

ijsbanen. Wat dacht u van de trips naar alle 

uithoeken van het land om mee te doen 

aan wedstrijden, soms met overnachting. 

“Ik zou best een baantje erbij willen heb-

ben, maar daar ontbreekt de tijd voor. Mijn 

ouders zijn echt geweldige sponsors. Maar 

soms komt de grens in zicht, ook omdat 

mijn broer en zus ook sporten. Ik hoef me 

nog niets te ontzeggen. Maar even naar In-

zell om te schaatsen of naar Mallorca om 

te fietsen, kost echt veel geld. Zelfs met low 

budget.”

Op www.talentboek.nl kunt u de mogelijk-

heden van sponsoring eens bekijken. Ook 

kunt u Charlotte persoonlijk bereiken op: 

charlotteschaats@ live.nl of bel eens: 06-

30831006. Wie weet zien we ooit ‘Kool for 

Gold’ terug in Thialf of elders op de wereld. 
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Sport DOOR:  MARC DEGEKAMP EN AD VAN BENSCHOP 

Voetballen in Nederhorst

Weinig voetbal door winterweer
De winterse omstandigheden zorg-

den ervoor dat er weinig gevoetbald 

kon worden in het afgelopen week-

einde. 

Zowel de competitiewedstrijd van za-

terdag 2 als van zondag 2 werden door 

de thuisspelende verenigingen afgelast. 

Een viertal jeugdteams speelden op 

Meerzicht oefenwedstrijden tegen ver-

schillende tegenstanders.

JO 19-1 wint eerste wedstrijd

De oudste jeugd JO19-1 is goed gestart 

en trof in tegenstander CJVV JO19-1 

een tegenstander ook uitkomend in de 

1e klasse. Voor de rust was het nog wat 

onwennig en was het team zoekende. 

De rust liet een gelijke stand van 1-1 

zien. Na de pauze een veel beter Ne-

derhorst dat bij vlagen goed voetbal 

op de mat legde en de score wist op te 

voeren naar een eindstand van 5-2. Met 

name conditioneel leek de thuisploeg 

verder dan de gasten uit Amersfoort. 

Leuk was het om te zien dat de twee 

B junioren die ook voor een gedeelte 

meededen zich prima staande hielden. 

Doelpunten kwamen op naam van Job 

van Wijk en Tijmen Blok, ieder 2x, en 

Sander Verheul. Volgende week oefent 

het elftal van Ronald Verheul in en te-

gen Laren.

De JO17-1 wonnen eveneens. Na een 

2-0 voorsprong bij rust werd er een 

prima 5-2 overwinning behaald op 

VVIJ. JO15-1 moest met 1-4 de meer-

dere erkennen in JSV Nieuwegein en 

de JO11-2 verloor met 0-4 van Hertha.

Oproep oude elftalfoto’s 

Zoals al eerder gemeld, zijn wij een his-

torisch overzicht aan het samenstellen 

van 50 jaar Voetbalvereniging Neder-

horst. Wij hebben een oproep geplaatst 

tot het sturen van oude elftalfoto’s die 

verwerkt zullen worden tot een mooi 

boek, een prachtige herinnering aan dit 

jubileum. Veel (oud) voetballers heb-

ben hier al gehoor aan gegeven maar 

heel veel ook nog niet. Het zal toch niet 

zo zijn dat je bij het zien van het boek 

met spijt zult denken: “Hier had ik ook 

wel in willen staan!”

Om dit te voorkomen zeggen wij: “Le-

ver nu je oude elftalfoto’s in” (indien 

mogelijk met namen) en wij zorgen 

ervoor dat je met jouw team een mooi 

plekje krijgt in dit fantastische aanden-

ken. Tevens maak je dan kans op een 

mooie prijs, samen met de afgebeelde 

elftalspelers, die op 23 september 2017 

zal worden uitgereikt. Stuur jouw foto 

zo spoedig mogelijk (uiterlijk 25 janua-

ri) per mail naar vvn50@vvnederhorst.

org of breng ze langs bij Overmeerse-

weg 111G.

Oefenwedstrijd Nederhorst 1

IJs en weder dienende speelt Nederhorst 1 

donderdagavond een oefenwedstrijd tegen 

zaterdag 3e klasser Zeewolde. Aanvang op 

Meerzicht 20.15 uur.

Voor meer info www.vvnederhorst.org

De kantine werd afgelopen zater-

dag werd niet bevolkt door sup-

porters, maar door de deelnemers 

van de 1e Winterstopquiz. De quiz 

werd gewonnen door het team 

Degekamp(ioen). 

Een gewaagd gekozen naam, maar wel 

dus een die waargemaakt werd. Het 

team van drie generaties van de fami-

lie Degekamp had van de 17 teams de 

meeste punten vergaard. De 2e plaats 

werd bemachtigd door het team van 

Il bimbo d’oro van captain Stefan Bur-

rekers, net voor Heren 3, het (tennis)

team van Sander de Leeuw. Het was 

een geslaagde primeur, georganiseerd 

door Jos van der Burgt en Joey van 

Wettum, die vraagt om een herhaling.

Senioren

VR1 was het enige team dat in actie 

kwam en dat heeft de competitie hervat 

met een nederlaag in Amsterdam tegen 

De Meer VR3. Op een wit besneeuwd 

veld met een witte(!) bal voelden de 

gastvrouwen zich beter thuis en won-

nen met 3-1. De overige wedstrijden 

werden afgelast. Het 1e elftal zag hier-

mee het voorbereidende toernooi op 

de tweede competitiehelft bij Jonathan 

in Zeist niet doorgaan.

Inschrijving Voetbaldagen

Evenals vorig jaar is de inschrijving 

voor ‘s-Gravelandse Voetbaldagen op 

dezelfde avond geopend èn gesloten. 

148 jongens en meisjes zullen in de 

laatste week van april deelnemen aan 

Voetballen in ’s-Graveland

Geen voetbal, wel Winterstopquiz
de 5e editie.

Nog een keer terugblikken

Op onze website en onze facebookpagina 

(heeft u deze al geliked?) hebben we be-

langrijke gebeurtenissen uit 2016 in een 

presentatie samengevat. Kijk op http://

svsgraveland.com/jaaroverzicht-2016-in-

beeld/ om nog een keer terug te blikken.

IJs en weder dienende…

… wordt er komend weekend gevoetbald. 

Bij de jeugd staat een goed gevuld pro-

gramma gepland. Bij de senioren zijn het 4e 

en VR1 vrij. Het 3e en 35+ spelen uit. Het 

2e speelt in de knock-out fase van de beker 

thuis tegen Geinburgia 2 en het 1e oefent 

uit bij Brederodes in Vianen.

Zaterdag 14 januari werd de rit aange-

gaan om in Soest te spelen tegen PVN 

uit Nieuwegein waar in de eerste wed-

strijd van deze competitie een zure ne-

derlaag werd geleden.

DOOR:  WIM BORNHIJM 

De Ankeveners waren er op gebrand 
om deze zwarte vlek weg te werken en 
de tegenstanders geen ruimte te geven 
voor hun spel. In de eerste ronde ging 
het team Thea en Wim als een speer 
van start

en na een 5-0 stand werd het 5-3. Twee 

werpronden verder was de eerste zege 

binnen: 13-3. Ton en Cor hadden een 

zware partij en vochten na een ach-

terstand goed terug naar een zege met 

19-9. Marja en Elly stonden voordat zij 

het wisten met 0-7 achter. Puntje voor 

puntje kwam de tegenstander meer in 

beeld en bij 9-9 kwam de ommekeer. 

Met de aanmoedigingen van de ande-

ren plaatste en schoot men de partij uit 

en leidde ASV met 3-0.

De 2de ronde was een triplette wed-

strijd en men ging voor 2 winstpartijen 

want men had de smaak te pakken. In 

deze wedstrijden was de uitworp van 

de but erg doorslaggevend en zo kwam 

ASV met zeer sterk gespeelde wedstrij-

den met 13-6 en 13-7 als overwinnaar 

uit deze ronde. Tussenstand 5-0. Wat 

een weelde en nu in de laatste ronde 

voor de volle pot. Thea en Wim wa-

ren deze dag onverslaanbaar wat in de 

derde wedstrijd resulteerde in een zeer 

fraaie 13-2 overwinning. De tegen-

stander vond ASV klasse. In het team 

van Cor een Ton werd er punt voor 

punt gescoord en moest er erg veel ge-

meten worden om te kijken wie er op 

punt lag. Zij hoorden van het succes 

van Thea en Wim en besloten er nog 

een extra schepje bovenop te doen. Zo 

ging men met een 13-7 zege ook hun 

boules opbergen. Zou het Elly en Marja 

lukken om ook te winnen? Na weer 

een moeizame start met 1-8, kwam de 

kwaliteit terug en werd de tegenstan-

der achterhaald. Op een stand van 9-10 

scoorde PVN 2 punten, dus 9-12. Zo 

spannend was het nog niet geweest. Ja, 

wie zou aan het laatste eind trekken? 

Helaas voor ASV was het de tegen-

stander die de eer redde voor PVN en 

met 11-13 won. Een 7-1 uitslag en dat 

werd gevierd. De bitterballen werden 

aangerukt en een glaasje volstond om 

ons tevreden terug te laten gaan naar 

Ankeveen.

ASV Petanque’91 

Revancheert zich volledig

Club 4711
Uitslag maandtoernooi 

koppelklaverjassen

Zaterdag 14 jan.: 1. Mw. 

A. Behnken & Dhr. G. v.d. 

Broek (5732 pt.), 2. Dhr. 

J. van Greuningen & Dhr. B. Worp (5312 

pt.), 3. Dhr. H. Tinmaz & Dhr. W. Voorn 

(5257 pt.), 4. Dhr. B. v.d. Gun & Dhr. P. v.d. 

Brakel (4930 pt.), 5. Mw. R. Schaap & Dhr. 

F. Snel (4921 pt.), 6. Dhr. E. van Spengen 

& Mw. C. Stokkers (4845 pt.), 7. Dhr. H. 

v.d. Burg & Mw. G. Uijtjens (4832 pt.), 8. 

Dhr. D. v.d. Broek & Mw. J. v.d. Gun (4479 

pt.), 9. Mw. G. Scheepmaker & Mw. T. Snel 

(4445 pt.), 10. Mw. L. Baar & Mw. A. Ver-

sluis (4086 pt.), 11. Mw. T. Eijzenga & Dhr. 

F. Worp (3868 pt.), 12. Mw. F. van Greunin-

gen & Mw. E. Worp (3868 pt.), 13. Dhr. C. 

Brouwer & Dhr. E. Oosterbroek (3664 pt.), 

14. Mw. E. Reniers & Dhr. M. Zieleman 

(3583 pt.), eerstvolgende maandtoernooi: 

zaterdag 11 febr. 2017.

Uitslag + stand onderlinge competitie 

BV Overmeer 

Donderdag 12 jan.: M. Verlaan-. van ‘t 

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

2-2, M. v.d. Velden-P. van ‘t Klooster 0-2, T. 

Otten-R. Korteling 0-2, H. Stalenhoef -W. 

Lam 3-0. Stand aan kop: H. Stalenhoef 17-

31, J. Kloosterman 14-27, W. Lam 17-25

Programma 

Donderdag 19 jan. 20.00 uur: BV Over-

meer-BV De Lieberg , zaterdag 21 jan. 

16.00 uur: wintercompetitie Biljartclub 

4711 (zaterdag-poule), maandag 23 jan. 

19.30 uur: wintercompetitie Biljartclub 

4711 (maandag-poule)

Openingstijden Club 4711

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden).
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Alle leerlingen van de Regenboog mochten hun wens voor 2017 in ‘de wensboom’ 

hangen. Het vervullen hiervan wordt nog een leuke uitdaging voor de mama van 

Vera: “Dat mijn moeder koningin wordt.” En ook voor de papa van Anouk: “Dat 

mijn papa brandweerman wordt.” Maar de buren van Bram mogen blij zijn: “Dat ik 

helemaal alleen boodschappen mag doen voor de buurman.” (foto: Esther Pelsma)

Wijdemeren in Beeld
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KORTENHOEF – In september opende 

Buro Sport haar deuren in Sporthal De 

Fuik. Inmiddels zijn de initiatiefnemers 

Raimon Knip en Suzan Stougie vijf maan-

den bezig om jong en oud uit de omge-

ving van Kortenhoef in beweging te krij-

gen. En dat verloopt heel succesvol. 

Per week maken inmiddels ongeveer 120 

sporters gebruik van de mogelijkheden die 

Buro Sport biedt. Bootcamp, Core Stability, 

Pilatus, Aerobics, Jeugd Fitness, Basis, Con-

ditieopbouw en hardlooptrainingen. Buro 

Sport heeft het allemaal. “Veel mensen zijn 

enthousiast en daar doen we het voor”, 

zegt Raimon Knip. “We zijn laagdrempelig 

en de mensen kunnen bij ons sporten via 

een strippenkaart systeem. Je bepaalt zelf 

wanneer je wilt sporten.” Suzan Stougie is 

trots op de deelnemers aan de beginners-

cursus voor hardlopers. “Door een groepje 

dat onder begeleiding van Buro Sport heeft 

getraind, is er deelgenomen aan de Von-

delparkloop. Een paar maanden geleden 

hadden deze ‘beginners’ niet gedacht dat 

het zou lukken om vijf kilometer hard te 

lopen.” Vooral de sociale cohesie blijkt heel 

sterk te zijn bij de deelnemers aan de acti-

viteiten van Buro Sport. En dat stimuleert 

natuurlijk geweldig om uit de luie stoel te 

komen.

Met de gemeente Wijdemeren onderhoudt 

Raimon Knip regelmatig contact en praat 

wethouder van Rijkom bij over de succes-

volle sportpilot. Natuurlijk zijn er ook een 

aantal wensen nog niet vervuld. Voor en-

kele sportgroepjes worden nog begeleiders 

gezocht. En in het weekend worden nog 

niet alle mogelijkheden voor zaalhuur be-

nut door de verenigingen uit Wijdemeren. 

Suzan Stougie ziet óók nog kansen liggen 

voor de 60+ categorie. Ze zou graag zien 

dat er door hen meer gebruik wordt ge-

maakt van het aantrekkelijke aanbod van 

Buro Sport. “Het is best een grote groep 

mensen waarvan we weten dat het goed is 

dat zij meer gaan bewegen. Wij zien graag 

dat deze mensen de drempel over stappen 

en bij ons langskomen om te praten over de 

mogelijkheden”, stelt Suzan Stougie. 

Buro Sport is een aanrader voor iedereen 

die aan zijn conditie wil werken én gezellig 

wil sporten. Voor meer informatie: www.

stichtingburosport.nl of kom langs op een 

van de trainingsavonden op de locatie aan 

de Zuidsingel in Kortenhoef. 

Veel animo voor Open Dag Buro Sport 

Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg 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. 

Foto’s aanleveren als JPG be-

stand, let op de beeldgrootte.

Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 

DOOR: MARK HILBERTS

Raimon Knip in actie op de Open Dag 

van Buro Sport


