
Aanstaande zondag 4 okto-

ber is het Werelddierendag. 

Dan wordt er extra aandacht 

gevraagd voor alle dieren op 

de wereld. Voor de dieren-

ambulance is het 24/7, 365 

dagen per jaar dierendag. 

De vrijwilligers zijn elk uur 

van de dag bezig met het 

welzijn van dieren. 

Door: Judith Bakkers

De vrijwilligers van Dieren-

ambulance Gooi- en Vechts-

treek (gecertificeerd Keurmerk 

Diervervoer) bieden dag en 

nacht in wisseldiensten, hulp 

aan dieren in nood. Dat kan 

variëren van het ophalen van 

gewonde of loslopende dieren, 

het terugbrengen van een hond 

of kat naar de eigenaar tot het 

rijden van eigenaar en dier 

naar de dierenarts. Onze vrij-

willigers maken heel wat mee. 

Chauffeur in Wegmisbruikers

Niet omdat we altijd te snel rij-

den hoor. Nee, het ging om een 

verdwaalde hond. Regelmatig 

worden er door dierenliefheb-

bers verdwaalde dieren gevon-

den. Ze bellen dan de Dieren-

ambulance. Wij halen de dieren 

op en zoeken hun baasjes. 

Chauffeur Ed de Bie werd naar 

de rotonde bij Beeld & Geluid 

in Hilversum gestuurd vanwe-

ge een loslopende hond. Deze 

keer ging het net even anders 

dan gebruikelijk. “Toen ik aan-

kwam werd ik opgewacht door 

agent Patrick van Wegmisbrui-

kers. In eerste instantie dacht ik 

dat het een grap was. Maar nee: 

het Wegmisbruikersteam had 

een loslopende retriever weten 

te vangen die al een tijdje los-

liep op de rotonde. Ze belden 

daarna natuurlijk Dierenam-

bulance Gooi- en Vechtstreek. 

Het hele team stond om de 

hond heen en er werd gefilmd 

hoe ik aankwam met de ambu-

lance, de hond aanlijnde en het 

chipnummer controleerde. Na 

wat belwerk door onze telefo-

niste Annet Maatman, werd de 

eigenaar gevonden en heb ik 

het oude baasje thuis gebracht.” 

Zijn optreden was in een uit-

zending van Wegmisbruikers 

te zien.

Buizerd weggelopen

Niet alleen huisdieren worden 

door onze deskundige am-

bulancechauffeurs gered, we 

komen ook veel wild in nood 

tegen. Zo ging Irene de Vries 

naar Huizen om een roof-

vogel, die niet kon vliegen, 

te vangen. Nogal sceptisch, 

omdat deze vogels meestal 

wegvliegen als ze haar gele 

pak zien, kwam ze ter plekke. 

Irene: “Aangekomen, bleek 

de vogel niet gevlogen, maar 

weggelopen te zijn! Hij had 

zich verstopt in het struikge-

was. De mooie buizerd keek 

me vuil aan toen ik dichterbij 

kwam. Met 2 handen in leren 

handschoenen om zijn romp, 

de snavel en klauwen van me 

afgekeerd, liep ik met gestrek-

te armen terug naar de ambu-

lance. Daar reikte een behulp-

zame jongeman snel een kooi 

aan waar de buizerd in kon. 

Zonder zijn hulp had ik het 

niet gered.” In de Vogelopvang 

in Naarden bleek het roofdier 

zijn vleugel gebroken te heb-

ben. Na een kundige fixatie 

en een paar weekjes rust, kon 

deze indrukwekkende vogel 

weer vrijgelaten worden. 

Achtervolging 

We zijn wel vaker blij met de 

hulp van omstanders. Een jon-

ge zwaan zwom gewond rond 

bij de Oostermeent. Het arme 

dier had visgerei in en om z’n 

snavel. Chauffeur Frank Gaus 

ging op zwanenjacht:  “Geluk-

kig kreeg ik hulp van een man 

in een boot. Het heeft onge-

veer 3 uur geduurd voordat 

we hem te pakken hadden. 

Dat was best een spannend 

middagje. De blinker zat ook 

door zijn tong.”  In het Vo-

gelhospitaal in Naarden heb-

ben ze de zwaan van haak 

en draden ontdaan en is hij 

snel bijgevoerd. Nu kan hij 

uitgroeien tot een mooie vol-

wassen zwaan. “Het geeft een 

tevreden gevoel als je zo’n sta-

tige vogel kunt helpen.” 

Altijd dierendag voor u?

Is het voor u ook iedere dag 

dierendag? Dan kan de Die-

renambulance Gooi- en 

Vechtstreek u goed gebruiken. 

We zijn altijd op zoek naar 

vrijwilligers, zowel chauffeurs, 

telefonisten als voor onder-

steunend werk en bestuur. 

Wilt u eens komen kijken of 

het u bevalt, maak dan een 

afspraak via info@dierenam-

bulance-gooivecht.nl of bel 

ons: 035 68 30 300. Voor meer 

info: www.dierenambulance-

gooivecht.nl
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Begroting Gemeenteraad Stoffi NederVecht TommyBoy

Voor Dierenambulance altijd Dierendag

In de gemeenteraad gaf burge-

meester Smit een korte stand 

van zaken over de opvang van 

vluchtelingen in de vijf dorpen. 

Op Wijdemeren kan staatsse-

cretaris Klaas Dijkhoff dage-

lijks voor 16.00 uur een appel 

doen om een noodopvang van 

72 uur te creëren. Daarnaast is 

het mogelijk dat de gemeente 

gebouwen en of grond ter be-

schikking stelt voor maximaal 2 

jaar. Smit noemde dat een bik-

kelharde grens, omdat hij beseft 

dat je veel gaat vragen van de 

bewoners. Als je dan meewerkt, 

moet het ook duidelijk zijn tot 

hoever. Inspraak kan leiden tot 

verwarring, meent de burge-

meester, dus dat liever niet. Wel 

veel communiceren en uitleg-

gen. Op dit moment heeft de 

gemeente een aantal locaties 

op het oog. Tot slot zal Wijde-

meren de komende jaren ook 

versneld voorrang geven aan 

woningzoekende asielzoekers 

die een status krijgen. Hoe-

wel de burgemeester zich niet 

waagt aan getallen, zullen er ze-

ker financiële consequenties uit 

voortvloeien, al draait het COA 

op voor het grootste deel van de 

kosten ( bij 72 uurs opvang is 

dat € 40,- per nacht).

Update opvang vluchtelingen
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius  
 035-6561285 
 Zo. 4 okt.: 09.30 uur:
 L. Wenneker.
◗ St. Martinus  
 035-6561252    
 Za. 3 okt.: 19.00 uur:
 J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart  
 0294-251315
 Vr. 2 okt.: 14.00 uur: 
  W. Balk,
 Zo. 4 okt.: 09.30 uur:
 W. Balk.
◗ De Kuijer 
 Wo. 7 okt.: 11.00 uur:
 J. Dresmé.
◗ De Kuijer 
 Vr. 2 okt.: 15.00 uur:
 J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 0294-251230
 Zo. 4 okt.: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk. 
◗ De Graankorrel  
 035-6560995
 Zo. 4 okt.: 10.00 uur:
 Dr. M. van Veen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 035 - 6560598   
 Zo. 4 okt.: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 035 - 6214383 
 Zo. 4 okt.: 09.30 uur:
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef  035-6561961
 Zo. 4 okt.: geen dienst.

Streek Gemeenten 
◗  Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 4 okt.: 10.00 uur:
 T. Vroon. 
◗  Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 4 okt.: 10.00 uur:

Aanleveren van tekst
In Word (doc bestand) opsturen voor 
vrijdag16.00 uur en voor de week-
endactiviteiten is de sluitingstijd: 
zondag 20.00 uur. 

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 01 okt. 13.30 u. Zonnebloem; bezoek De Zanderij vertr: Veenstaete, Kortenhoef

vr. 02 okt. 20.00 u. Konijnententoonstelling Kwakel, Kortenhoef

za. 03 okt. 11.00 u. Konijnententoonstelling Kwakel, Kortenhoef

za. 03 okt. 09.00 u. Bazaar Prot. Gemeente NdB Bergplaats, Kerklaan, NdB

za. 03 okt. 15.00 u. Kindervoorstelling ’Trapperdetrap’ Oude Kerkje, Kortenhoef

za. 03 okt. 20.00 u. Concert Wachter Ens. & HKC Singers Willibrordkerk, NdB

zo. 04 okt. 19.00 u. Taizéviering  Willibrordkerk, NdB

di. 06 okt. 20.00 u. Prijsbiljarten i.v.m. kermis Wapen van Ankeveen

do. 08 okt. 20.00 u. Prijsbiljarten i.v.m. kermis Wapen van Ankeveen

vr. 9- zo.10 okt. Ankeveense Kermis St.-Martinusplein, Ankeveen

vr. 09 okt. 20.15 u. Pianoforte weekend (+ verteller) Jagthuis; Middenweg 88; NdB

za. 10 okt. 20.15 u. Pianoforte weekend (+ viool) Jagthuis; Middenweg 88; NdB

zo. 11 okt. 15.30 u. Pianoforte weekend (+ sopraan) Jagthuis; Middenweg 88; NdB

  

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2
Huisartsen
J. Bakker, Kerklaan 34 035 - 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)
C.D. Hoogerbrugge en B. Geels 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15
Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

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

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

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

Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 582 16 95
Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50
Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001
SOS Telefonische hulpdienst  035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:
De Klimboom Kinderopvang 0346 - 258044
Gastouderbureau De Klimboom 0346 - 262887
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785
In de Heksenketel 035 - 5338982
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476
PSZ de Gruthut 0294 - 252359
Kinderopvang Thuiz bij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343
Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 33647460
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

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

Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/r.dijst@hetnet.nl
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844
Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2
Wijkagent Carl Klein   carl.klein@gooi.politie.nl
Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@gooi.politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777
Bergse Speeltuin 0294 - 251773

Belangrijke telefoonnummers

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

WIJDEMEREN –Het college zet in op 

een verdere uitrol van het Sociaal 

Domein, versterken van de sociale 

cohesie, kwaliteitsimpuls groen-

inrichting en openbare ruimte, 

gemeentebreed meer inzetten op 

duurzaamheidsbeleid, bouwplan-

nen vlottrekken en een behoed-

zaam financieel beleid met extra 

reserves, zonder aanvullende be-

zuinigingen en zonder verhoging 

van de lokale lasten boven de in-

flatiecorrectie. Dat stelt het college 

van burgemeester en wethouders 

van Wijdemeren in de programma-

begroting 2016-2019, die nu klaar 

is voor bespreking in de gemeen-

teraad.

Transformatie zorg

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor jeugdzorg, par-

ticipatie en zorg en ondersteuning van 

kwetsbare groepen en inwoners. Het 

zogeheten Sociaal Domein. In samen-

werking met de gemeenten Weesp en 

Stichtse Vecht stond de continuïteit 

van deze zorg centraal. In 2016 werkt 

de gemeente met inwoners, zorgaan-

bieders, sociale werkvoorziening en 

maatschappelijke organisaties verder 

aan de transformatie van de zorg. 

Hierbij ligt de nadruk op het onder-

steunen en bevorderen van zelfred-

zaamheid, zonder uit het oog te verlie-

zen dat dit niet voor

iedereen haalbaar is. Speerpunten zijn 

het versterken van de algemene voor-

zieningen, preventie en signalering.

Toekomst Wijdemeren

In vervolg op de komende bestuurs-

krachtmeting wordt de vraag, of onze 

gemeente zal gaan fuseren met Hil-

versum en Weesp, voorgelegd aan de 

raad. De ambtelijke samenwerking 

met Hilversum wordt inmiddels ge-

intensiveerd. Dit kan als voorloper op 

de mogelijke fusie worden beschouwd 

maar dit is evenzo van belang als er 

geen fusie plaatsvindt. Zoals bekend, 

ligt de bestuurlijke oriëntatie weer 

binnen de regio Gooi en Vecht.

Verdere ontwikkelingen

In 2016 werkt de gemeente samen met 

de gemeenten Weesp en Stichtse Vecht 

aan de uitvoering van de gemeente-

lijke belastingen. De Top 13 verkeer-

sonveilige situaties worden aangepakt. 

Daarnaast wil de gemeente een uit-

voerbaar bouwplan voor het Unile-

verterrein hebben. Het Loosdrechts 

Terras, Ter Sype en Groenewoud wor-

den ontwikkeld en de Meenthof wordt 

herontwikkeld. Er worden woningen 

Programmabegroting 2016-2019

De samenleving centraal
gebouwd aan het Oppad, A-Voetlaan en 

Godelindehof. Activiteiten in het kader van 

duurzaamheidbeleid, zoals de plaatsing van 

zonnepanelen op lagere scholen in Wijde-

meren, worden uitgevoerd met gebruik van 

provinciale subsidie. Groeninrichting

en het beheer van de openbare ruimte krij-

gen een kwaliteitsimpuls. En de inspannin-

gen om statushouders te plaatsen worden 

geïntensiveerd.

Behandeling begroting 

Op 27 oktober is de technische behandeling 

in de commissievergadering van Bestuur en 

Middelen. De begrotingsraad is op dinsdag 

10 november om 14.30 uur. Ook dit jaar is er 

ook een compacte samenvatting van de be-

groting beschikbaar, waarin op hoofdlijnen 

de gemeentebegroting 2016-2019 in beeld 

wordt gebracht. Deze is te vinden op www.

wijdemeren.nl/begroting2016.

Trapperdetrap in Oude Kerkje 
Op zaterdag 3 oktober om 15.00 uur kun-

nen kinderen, ouders en grootouders ko-

men genieten in het Oude Kerkje in Kor-

tenhoef van het liedjesprogramma van 

Trapperdetrap. 

Onder de noemer ‘volwassen muziek 

voor kinderen’ brengt Trapperdetrap een 

wervelende show met prachtige liedjes, 

komische dialogen en verhalen met een 

verrassende ontknoping. Een theatraal 

familieconcert waarin het kijken en luis-

teren een genot wordt voor iedereen!

Thijs Borsten zingt, speelt piano en accor-

deon in de voorstelling. Peer de Graaf is 

zanger, presentator, improvisator en thea-

terdocent.  Neco Novellas zingt en speelt 

gitaar. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.kunst-

aandedijk.nl of via de vaste voorver-

koopadressen: Wijnkoperij en Slijterij De 

Meenthof in Kortenhoef, Libris Boekhan-

del Voorhoeve in Hilversum en de Open-

bare Bibliotheek in Loosdrecht. Entree € 

5,-, voor kinderen, € 6,- voor donateurs 

van Kunst aan de Dijk en € 10,- voor 

volwassenen. De kerk is ongeplaceerd en 

open om 14.15 uur. Een sapje en iets lek-

kers is in de prijs inbegrepen.

Op 22 september plaatste de 

Wijdemeerse Webkrant een co-

lumn van Putter, die zich verbaast 

over de volgzaamheid van de CDA-

raadsleden Eric Torsing en Dik 

van Enk aangaande de fusie met 

Hilversum. Hij vergelijkt hun optre-

den met prominente Torsings en 

Piet van Enk uit het verleden, die in 

zijn optiek de zelfstandigheid van 

onze dorpen nooit zouden opge-

geven. Eric Torsing en Dik van Enk 

opereren vanuit dezelfde gedach-

tegang. Daarom bewaken ze de 

kleine kernen als geen ander.

Beste Putter,

Met veel plezier en interesse lezen wij 

uw columns, al geruime tijd. De in-

houd is soms scherp en laat de rade-

ren bij ons draaien. Zo ook afgelopen 

week waarin u vol lof sprak over onze 

familieleden, onze voorbeelden. Mooi 

dat u terugkijkt op die goede oude tijd, 

op vroeger. Een tijd waarin de Tor-

sings en Van Enk zochten naar oplos-

singen en geen uitdaging te groot was. 

Over zelfstandigheid viel niet te rede-

twisten, want ze hadden hart voor hun 

dorp. Vanuit dezelfde gedachtegang 

vertegenwoordigen wij in de gemeen-

teraad van Wijdemeren de stem van 

Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef, 

Loosdrecht en Nederhorst den Berg. 

Als twee CDA-raadsleden in een ze-

venkoppige fractie die het geheel eens 

is over de toekomst van onze dorps-

kernen. Een toekomst die naar ons 

idee in de regio Gooi en Vechtstreek 

ligt. Want bijna alles wat we doen, 

doen we daar. Op het gebied van zorg, 

onderwijs, veiligheid, afval en trans-

port. Dat raakt ons allemaal. Door in 

de Gooi en Vechtstreek mee te doen, 

versterken we de regio en kunnen ge-

zamenlijk optreden tegen onze grote 

buren. Dan tellen we mee in het over-

leg met Amsterdam en Utrecht. 

Of een fusie daarbij noodzakelijk is? 

We verwachten dat de bestuurskracht-

meting overduidelijk zal laten zien dat 

Wijdemeren te klein is. Te klein om 

de ambities te realiseren die we als 

gemeente voor ogen hebben. Onze 

ambtenaren werken echt keihard, 

maar ze zijn beperkt in hun tijd. Met 

een grotere gemeente kun je gewoon 

meer. Dit standpunt is geen slaafs ge-

drag, of meelopen met de wethouder, 

maar juist het uitsteken van onze nek 

en het nemen van verantwoordelijk-

heid. We voeren graag de discussie, 

gevoed door opmerkingen, suggesties 

en meningen van de burgers, door wie 

we gekozen zijn en waar we ons elke 

dag middenin begeven. Wat Wijde-

meren in de toekomst ook gaat doen, 

Hilversum is niet 

het doel. Het gaat 

erom dat je het 

kleine krachtiger maakt. De dorpsker-

nen zijn het belangrijkste en die bewa-

ken we als geen ander. 

En als u dan toch terug blikt in de his-

torie, kijkt u dan eens naar Ankeveen. 

Zo beschrijft het boek ‘De Googelaar’ 

van Evert Boeve, dat Floris de Vijfde 

regelmatig te paard over het Bergse-

pad reed, samen met zijn gevolg. Dat 

houdt in dat de mannen van hertog 

van Gelre ook door ‘t dorp reden. Net 

als P.C. Hooft, die oogluikend toeliet 

dat de bewoners weer een beetje ka-

tholiek mochten zijn. Ankeveners 

hebben in het verleden te maken ge-

had met Spanjaarden, Duitsers, Fran-

sen en Weespers (Weesperkarspel), 

het bisdom van Haarlem en Utrecht 

(Stichts End, Hollands End), met ’s-

Gravelanders, Kortenhoevers, Bergers 

en Loosdrechters. Die allen wat te zeg-

gen wilden hebben over het dorp. En 

Ankeveen is altijd Ankeveen gebleven. 

Dat unieke behoud van elke kern, daar 

zetten wij ons voor in. Wij zijn ner-

gens bang voor.

Met vriendelijke groeten,

Eric Torsing en Dik van Enk  

(foto: Wijdemeren.com)

Raadsleden Torsing en Van Enk reageren op Putter

“We bewaken de kleine 
kernen als geen ander”
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Laat gerust De Leeuw los in 

uw tuin! Tuinontwerp, -aanleg, 

-onderhoud en bestratingen. 

www.lionhoveniers.nl 
tel. 0294-253848.

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

Huis verkopen?
BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht !!! 

035-6560235

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repa-

raties klaar terwijl u wacht (ind. 

mogelijk). E. du Perronstraat 38, 

1382 SZ Weesp. Tel. 0294-418722

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Bedrijfs – opslag ruimtes te 
huur Vanaf 10 t/m 35 m2 – 3 
m. hoog  Beveiligd – huur p/
wk mogelijk 035-656 3517 – 
info@opslagVL.nl

PIANO-PEDAGOGE NdB e.o.
Individuele pianolessen voor

volwassenen en kinderen.

Lessen aan huis mogelijk. Info:

Angela van Hal, 06-40620276

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Zwarte portemonnee

verloren op parkeer plaats AH 

of Dammerweg tel. 0612813659

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Schilderwerk groot of klein,

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

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

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

035-6563060

MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk 
en (sier)bestrating. Tel. 0294-
254598. 

  

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Gezocht: Woonhuis met op-

slagruimte (ongeveer 50 

m2 )in Wijdemeren. Richt-

prijs € 400.000. Reacties, bel 

0621431308.

BEELDHOUWEN en 

BOETSEREN 

op maandagmorgen/middag 

of wo.av. Proefl essen 

mogelijk.info:0206930159/

0624942286 www.beeldhouw

atelierkortenhoef.nl

Velux dakramen, dakkapellen,

verbouw & timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

GEKLOOFD HAARDHOUT

Ankeveen 06-24795058

* herfstartikelen * gevoerde 
jassen * slootgereedschap * 

gebruikt hout * Zeecontainers * 
partijenhandel: o.a. droogloop-
matten op rol * Kijk voor acties 

op Facebook: berkovof of op 
onze website: 

www.berko.org 
Middenweg 128a NdB 

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

Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. Het tarief is € 2,50 per gedrukte regel. Voor schriftelijk 

aanleveren gaarne uw bericht sturen naar: Dunnebier Print BV, Postbus 88, 1394 ZH Nederhorst den Berg. 

Betaling uitsluitend contant op kantoor (niet bijsluiten!), Nieuw Walden 6 te Nederhorst den Berg. 

Colofon

Uitgave/administratie

Dunnebier Print

Nieuw Walden 6, Ned. den Berg

Tel. 0294 25 62 00

Aanlevering Kopij:

redactie@dunnebier.nl 

Aanlevering Advertenties:

advertentie@dunnebier.nl 

Advertenties Info & prijzen:

Ineke Dunnebier

ineke@dunnebier.nl

Redactie:

Herman Stuijver eindredactie

h.stuijver@hetnet.nl

Kijk voor meer informatie op:

www.weekbladwijdemeren.nl

BIBLIOTHEEK WIJDEMEREN

Tjalk 41, Loosdrecht, 

Openingstijden Zomerperiode:

• Maandag  10.00 - 14.00 uur*

  14.00 - 18.00 uur 

• Woensdag  14.00 - 18.00 uur*

• Vrijdag 10.00 - 15.00 uur*

  15.00 - 20.00 uur

• Zaterdag  10.00 - 14.00 uur

SERVICEPUNT NED DEN BERG

Blijklaan1, Nederhorst den Berg 

Openingstijden:

• Maandag t/m donderdag   

  14.00 - 17.00 uur* 

• Vrijdag 14.00 - 17.00 uur

* Op basis van selfservice

Wijdemeertjes

Eén van de nazomerse golven, die de herfst richting de winter 

voortduwen toont zich begin oktober. Deze golf wordt Kranenzo-

mer genoemd, omdat dan de Kraanvogels op doortrek te zien en 

te horen zijn. Door de drooglegging van onze hoogveenmoerassen 

werd onze grootste broedvogel tot een trekvogel. Ze dalen op hun 

trek nog wel neer op onze gemaaide akkers om een laatste graan-

tje mee te pikken. Met 22 woorden die op Kraanvogel rijmen pikt 

Van Dale Rijmwoordenboek ook een graantje mee.

Verderop in dit weekblad de oplossing

Zoek de verschillen

Kranenzomer-kranen(in)trek

In City of Wesopa: do. 1 okt. 

film, vr. 2 okt. muziek, za. 3 okt. 

cabaret, zo. 4 okt. muziek en 

film, do. 8 okt. film, za. 10 okt. 

muziek, zo. 11 okt. jeugd.  Info: 

www.wesopa.nl

Donderdag 1 oktober is er 

Alzheimer Cafe Weesp met 

de voorstelling ‘De Mantel der 

Liefde’ om 19.30 uur in het 

Hart van Weesp.

Zaterdag 3 oktober van 9.00-

15.00 uur bazaar Willibrord-

kerk, Kerkstraat 7, N.d.B.

Vrijdag 30 oktober houdt Chr. 

Koorver. Cantemus Loos-

drecht haar 60-jarig jubile-

umconcert in de Sypekerk te 

Loosdrecht.

Heeft u vragen over uw com-

puter of iPAD? Iedere 2e en 4e 

maandag van de maand zijn in 

het Sociaal Cultureel Centrum 

in Ned. den Berg (Blijklaan 1 ) 

van  10 tot  11 uur ervaren do-

centen van SeniorWeb aanwe-

zig om u te helpen.

Leren Bridgen en vervolgens 

spelen op donderdagavon-

den in De Bergplaats? Dit kan 

vanaf medio september bij 

Bridgeclub Nederhorst. Bel 

0294-254975 of 254925.

De heren van biljartclub Keu 

60+ zoeken versterking. Op 3 

niveaus biljarten op di.-, wo.-  

en do.middag in cafe sporthal 

Eikenrode, Loosdrecht. Vr. 

vrij spelen. Meldt u aan: 06-

24435899.

Kort nieuws

BIO-KAPPER
Thamara Jane Hair Fashion
Biologische

     haar-Kleuren
kort haar  

v.a 31,95
Zuidereinde 254c

035 6550705 
www.thamarajanehairfashion.nl
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Politiek

‘Het is ronduit onbehoorlijk om 

de inwoners van Wijdemeren zo 

te bedonderen’ vinden de woord-

voerders van burgerinitiatief 

‘Wijdemeren2020’. ‘Burgemeester 

Martijn Smit heeft in alle gesprek-

ken telkens benadrukt dat er ten 

aanzien van een fusie met Hilversum 

nog niets was besloten en dat alle 

mogelijkheden nog open waren: 

fusie, samenwerking, of een onaf-

hankelijke gemeente Wijdemeren. 

Dit herhaalde hij zelfs tijdens het be-

zoek van Commissaris der Koning 

Johan Remkes, begin van dit jaar. Wat 

nu is gepubliceerd staat daar haaks op! 

Ook wordt de nog maar net gestarte 

samenwerking met Weesp en Sticht-

se Vecht plotseling beëindigd. Onze 

burgemeester heeft ons dus al die tijd 

voorgelogen en blijkt net als sommige 

politieke fracties, die ook opeens 180 

graden zijn gedraaid, volstrekt onbe-

trouwbaar!”

‘We moesten eerst de in 2016 geplande 

bestuurskrachtmeting maar even af-

wachten voordat er conclusies konden 

worden getrokken’, was het verhaal 

van Smit. Ook zou er via een aantal 

openbare bijeenkomsten de mening 

van de inwoners van Wijdemeren 

gevraagd worden. Ook deze beloftes 

lappen Smit en de hem hierin steu-

nende fracties aan hun laars. Want uit 

de onlangs gepubliceerde Burgemees-

tersbrief blijkt ten eerste dat de op zich 

prima verlopende samenwerking met 

Stichtse Vecht en Weesp ‘uiterlijk per 

1 januari 2018’ (dus wellicht al eerder) 

gewoon wordt opgezegd. Ten tweede 

staat in de brief dat het vizier keihard 

wordt gericht op een fusie met Hilver-

sum, die al in 2019 of 2020 zou kun-

nen plaatsvinden. En dat terwijl uit 

de enquête onder alle inwoners van 

Wijdemeren juist is gebleken dat 76% 

zelfstandig wil blijven en 64% voor 

samenwerking met Stichtse Vecht en 

Weesp is. Met de in de Burgemeesters-

brief gepubliceerde plannen, worden 

de inwoners van Wijdemeren zonder 

dat daarvoor een raadsbesluit is geno-

men (!) als mak vee opzij geschoven. 

Onbehoorlijk, ondemocratisch en 

onacceptabel! Overigens, als de poli-

tiek al vindt dat een alternatief beter 

is, dan zorg je er toch eerst voor dat 

dit alternatief goed is uitgewerkt en 

wederzijds is afgestemd voordat je be-

staande samenwerkingen beëindigt? Je 

gooit geen oude schoenen weg voor-

dat er nieuwe zijn, althans dat doet een 

verstandig mens! Liggen aan de nieuw 

gepubliceerde plannen wellicht ons 

onbekende belangen ten grondslag?

Geen enkel argument!

Het burgerinitiatief ‘Wijdemeren2020’ 

benadrukt dat geen enkele fusie (met 

welke andere gemeente(n) dan ook) 

en geen enkel samenwerkingsverband 

kan worden aangegaan, of zo maar 

ontbonden zonder duidelijke beargu-

mentering. “Tijdens onze 1:1 gesprek-

ken met de burgemeester, maar ook tij-

dens de openbare dorpsavonden die in 

de kernen zijn georganiseerd, hebben 

we telkens expliciet gevraagd waarom 

Wijdemeren niet zelfstandig kan blij-

ven,” aldus de woordvoerders van ‘Wij-

demeren 2020’. “Daar hebben we nooit 

antwoord op gekregen. Dat weet men 

dus gewoon niet. Het enige dat men 

telkens antwoordde was ‘dat het moei-

lijk zal worden.’ Maar wat er moeilijk 

wordt, dat werd vervolgens niet uitge-

legd. Dat zal dan dus wel meevallen. 

Ook op de vraag welke voordelen een 

fusie met Hilversum ons zou brengen 

hebben we nooit antwoord gekregen. 

Dat weet men dus ook niet. Dat bete-

Burgerinitiatief ‘Wijdemeren2020’ eist opheldering 

“Burgemeester Martijn Smit 
heeft ons al die tijd voorgelogen!”

kent dat er besluiten worden genomen die 

op geen enkele wijze onderbouwd zijn. Een 

duidelijker geval van onbehoorlijk bestuur is 

nauwelijks denkbaar. Zo onzorgvuldig mag 

je als gemeentebestuur niet met je gemeente 

en haar inwoners omspringen. Op deze ma-

nier zijn wij letterlijk en figuurlijk aan de 

goden overgeleverd. Wij eisen als ‘Wijdeme-

ren2020’ dat men eerst maar eens duidelijk 

uitlegt wat er mis gaat met Wijdemeren als 

we zelfstandig blijven en wat er dan beter 

zou gaan als we fuseren met Hilversum. Cij-

fers willen we zien en concrete argumenten 

horen. En wat is er mis met de samenwer-

king met Stichtse Vecht en Weesp dat deze 

opeens eenzijdig wordt opgezegd? Ook dat 

wordt niet onderbouwd en heeft bij Weesp 

en Stichtse Vecht verbijstering en woede 

opgewekt. Geen wonder dat de gemeente 

Stichtse Vecht ons (Wijdemeren) een onbe-

trouwbare partner noemt. Als Martijn Smit 

en de fracties die het met de inhoud van 

deze Burgemeestersbrief eens zijn, denken 

met dit ‘list en bedrog spelletje’ weg te kun-

nen komen, dan hebben ze ook dat verkeerd 

ingeschat. Wij eisen duidelijkheid. Wij eisen 

argumenten. Daar hebben wij als inwoners 

van Wijdemeren recht op!

Steunt u ons verzet tegen een fusie met Hil-

versum? Sluit u dan aan bij het onafhanke-

lijke burgerinitiatief ‘Wijdemeren2020’ dat 

staat voor een gezonde en vooral welover-

wogen toekomst van Wijdemeren. Stuur 

om u aan te melden en/of meer informatie 

te ontvangen een e-mail naar: wijdeme-

ren2020@gmail.com.

Frank Senteur, David Pos, Ab Krook, Friso 

van Voorthuizen en Egbert Lambers

Voor een tiental belangstellenden 

vertelde notaris Bas Kreugel op 

uitnodiging van de ouderenbon-

den interessante verhalen over het 

Levenstestament. Er waren naast 

deze bijeenkomst in De Bergplaats 

in Nederhorst ook bijeenkomsten 

in Kortenhoef (goed bezocht) en 

Loosdrecht. 

Nu Nederlanders in rap tempo steeds 

ouder worden, is er ook een stijgende 

behoefte om zaken vast te leggen 

voor situaties tijdens je leven. Terwijl 

een testament veelal gaat om de na-

latenschap na iemands dood. Bij een 

levenstestament stelt u, in samenwer-

king met de notaris, op vrijwillige ba-

sis uw wensen op papier. Bijvoorbeeld 

wanneer u door ziekte of ongeval niet 

meer in staat bent zelf te handelen. 

U kunt dan in een levenstestament 

iemand aanwijzen in wie u het volste 

vertrouwen heeft om uw belangen 

te behartigen. Zo houdt u zelf de re-

gie en worden de zaken volgens uw 

wensen geregeld. Er kan van alles in 

zo’n document staan: schenkingen, 

volmachten aan familieleden, een re-

geling van geld en bezittingen. Maar 

ook een euthanasiewens of een be-

handelverbod door artsen. Overigens 

blijft het altijd zo dat euthanasie wordt 

uitgevoerd volgens de wettelijke regels 

en na afspraken met uw huisarts. Ook 

inlogcodes en bankgegevens kunt u 

vastleggen in een levenstestament. 

Of waar de meubels heen gaan, wat 

er met uw huisdier moet gebeuren, of 

u een orgaandonatie wenst en wie uw 

tweedehands autootje mag afrijden. 

Het is verstandig om ook op papier 

te zetten wie uw vertrouwenspersoon 

mag controleren. 

Notaris Kreugel benadrukte dat een 

levenstestament een sterke rechts-

kracht heeft. “Door op een bepaalde 

manier, met een checklist van wat u 

wilt, zoveel mogelijk vast te leggen, 

kunt u veel problemen voorkomen”. 

Uit een reeks voorbeelden bleek hoe 

vaak er misverstanden ontstaan als 

iemand door ziekte niet meer in staat 

is zelfstandig te handelen. Vorig jaar 

was er in 70.000 gevallen een onder-

bewindstelling noodzakelijk bij perso-

nen die niet meer ‘wilsbekwaam’ wa-

ren hun zaken te regelen. Heb je het 

van tevoren op papier staan, dan is dat 

een groot voordeel. 

Het is inderdaad mogelijk dat iemand 

zelf een document opstelt. Het is dan 

alleen lastiger om te bewijzen dat het 

rechtsgeldig is. 

Levenstestamenten zijn altijd indivi-

duele papieren. ‘Ik bepaal’ zijn de eer-

ste woorden. Een eenvoudig levens-

testament kost ongeveer 450 euro. Je 

kunt hem direct laten ingaan of op het 

moment dat je het niet meer zelfstan-

dig kan. Het is wel belangrijk dat je 

omgeving weet dat je een levenstesta-

ment hebt. 

Daarna gaf de notaris nog een boei-

end college over het nieuwe erfrecht 

in samenhang met tal van financiële 

gevolgen. Maar het voert te ver om dat 

Interessante verhalen over Levenstestament

hier samen te vatten, dat moet u maar eens 

navragen bij Notariaat Wijdemeren, Rading 

46; 1231 KB Loosdrecht; 035 625 9090. Op 

www.knb.nl staat nog veel meer nuttige in-

formatie. 
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Ingezonden

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

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

SEAN Lid ABAN

Kortenhoever Frans Hen-

driks maakte zich zorgen 

over de rotonde op de 

Vreelandseweg, nabij de 

molen. Zijn brief werd door-

gestuurd naar de provincie. 

Aanvankelijk geen antwoord. 

Na een tweede noodkreet 

kwam er wel een antwoord. 

En vorige week zijn de werk-

zaamheden begonnen. 

Ik ben met mijn kleinzoon, die 

dagelijks vanuit NdB naar het 

ATC-college in H’sum moet 

fietsen als proef meegegaan. 

Ben zeer geschrokken bij de 

dubbele oversteek bij de boven-

genoemde rotonde. Het is haast 

niet mogelijk om over te steken 

en zeer gevaarlijk. Je ziet de 

auto’s steeds op het laatste mo-

ment, omdat het midden van de 

rotonde (met dubbele rijstrook 

dus) wel erg hoog is! Levensge-

vaarlijk! Als dit aangepast zou 

worden is dit al een verbetering, 

maar ook dan nog blijft het ge-

vaarlijk (14 augustus).

Geschrokken van het verkeers-

ongeval met dodelijk afloop 

van afgelopen zaterdag op de 

Franse Kampweg hier vlakbij in 

Bussum herhaal ik mijn boven-

staand bericht aan u m.b.t. de 

gevaarlijke situatie op de Vree-

landseweg. Wilt u svp hier zsm 

mogelijk actie ondernemen, 

voordat ook hier iets ergs ge-

beurt. Mijn ongerustheid neemt 

alleen maar toe (25 aug.)

Antwoord provincie:

In antwoord op uw verzoek kan 

ik u antwoorden dat wij het ver-

lagen van de rotonde in gang 

hebben gezet. De te verwijderen 

grond is onderzocht op milieu-

eisen. De verwachting is dat er 

geen vervuiling aanwezig is. Het 

verlagen van het middeneiland 

zal na de uitslag van het onder-

zoek kunnen plaatsvinden. Bin-

nen 4 weken na vandaag zal het 

gereed zijn is de verwachting. 

Nog even uw geduld dus. Zodra 

het ‘groen licht’ is gaan we star-

ten (11 sept.).

Een opgeluchte opa Frans: Op 

maandag 22 september is men 

inderdaad al gestart met het 

lager maken van het midden-

eiland. Geweldig nieuws dus en 

vooral de directe aanpak, omdat 

men het gevaar bij het overste-

ken van de fietsers eveneens 

inzag. Nu kunnen de fietsers het 

autoverkeer bij het oversteken 

wel goed zien (22 sept.) 

Veilige rotonde

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

Beste redactie, wat een amateuristisch verslag van het mooie jazzfes-

tival. Dan zou toch beter moeten kunnen. Enkele voorbeelden. Kwa-

kernaat speelde geen composities van de pianist Oscar Peterson, maar 

speelde in de stijl van deze Canadese pianist. De gespeelde werken 

waren afkomstig uit het zogenoemde ‘American Songbook’. Een on-

vergeeflijke omissie is het niet vermelden van de vocalisten die gedu-

rende de avond optraden als daar waren presentator Edwin Rutten, 

de legendarische Marjorie Barnes, wier nog altijd uitstekende stem-

geluid onder andere warme herinneringen opriep aan haar destijds 

overweldigende succes in de musical ‘Bubbling Brown Sugar’ en camp-

bell ......... Het optreden van de ‘New Amsterdam Voices’ was misschien 

niet opwindend maar wel een essentieel rustpunt in het jazzgeweld 

en dat het uw verslaggever niet is opgevallen wat een muzikale klasse 

de ‘Hot Club de Frank’ meebracht, inderdaad ondanks het gebrek aan 

violist, bevestigt mijn indruk dat het valt te overwegen volgend jaar 

een meer deskundige scribent naar het festival te sturen. Overigens 

met vriendelijke groet en veel waardering voor uw wekelijkse uitgave.

Heinz Bloch, Breukeleveen

VerkeerGoed voor je humeur!

Speculaasbrok

€ 1,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg
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Alette Zandbergen en Gert Zagt van de De 

Lokale Partij moesten hun bouwsel tegen 

Hilversumse Pieter Broertjes buiten de 

raadzaal plaatsen van de burgemeester.

DOOR: HERMAN STUIJVER

Na de uitgebreide discussie over een 

eventuele fusie van Wijdemeren 

met Hilversum werd duidelijk dat 

de zeven oppositieleden van De 

Lokale Partij, Dorpsbelangen en 

D66 nooit de 12 leden van de co-

alitiepartijen CDA, VVD en PvdA/

GroenLinks zullen overtuigen. Op 

dit punt blijft de kloof mijlenbreed.

Ietwat ongebruikelijk opende plaats-

vervangend voorzitter René Voigt de 

raadsvergadering. Het tweede agenda-

punt ging namelijk over de herbenoe-

ming van burgemeester Smit. Namens 

alle fractievoorzitters zei CDA-voor-

man Jan Verbruggen dat de commis-

sie unaniem onze burgemeester wilde 

voordragen voor een nieuwe termijn 

van 6 jaar. Nog geen bloemen voor 

Martijn Smit, want ook de Commissa-

ris der Koning en de minister moeten 

nog adviseren. Pas in maart 2016 zal 

koning Willem Alexander mogelijk 

zijn handtekening zetten onder dit 

Koninklijk Besluit. Burgemeester Smit 

noemde dit gekscherend ‘het mooiste 

besluit’ sinds jaren. Daarna kreeg hij 

als portefeuillehouder ‘bestuurlijke sa-

menwerking’ een zware avond. 

Uit SWW

Vervolgens was er een lang debat over 

de bestuurlijke toekomst van Wijde-

meren. Aanleiding was de brief van de 

drie burgemeesters van Stichtse Vecht, 

Weesp en Wijdemeren (SWW) waar-

in werd aangekondigd dat de samen-

werking per 1 januari 2018 stopt. Stan 

Poels van PvdA/GroenLinks haalde 

het spreekwoord ‘Beter ten halve ge-

keerd, dan ten hele gedwaald’ aan. Zijn 

partij was consequent tegen SWW 

geweest, dus nu afbreken was logisch. 

Temeer daar Wijdemeren nu in een 

spagaat zit tussen Utrecht West en het 

Gooi voor het sociale domein. VVD-

woordvoerder Tim Emmelot was 

kort van stof, hij wilde al in het eer-

ste kwartaal van 2016 een bestuurs-

krachtmeting, zodat de feiten konden 

aantonen dat Wijdemeren niet zelf-

standig verder kan gaan. CDA ‘er Jan 

Verbruggen vond het teleurstellend 

dat een niet-politiek onderwerp als de 

belasting ook gestopt zou worden. 

DB-fractievoorzitter René Voigt be-

greep heel goed dat Stichtse Vecht 

Wijdemeren als een ‘onbetrouwbare 

partner’ betitelde. Op dorpsavonden 

had de burgemeester de stemming ge-

dempt met de opmerking ‘dat het nog 

niet zover’ was. Bovendien bleek uit 

een DB-enquête dat 76% van de inwo-

ners tegen Hilversum is. Zijn oppo-

sitiegenoot Gert Zagt van De Lokale 

Partij noemde het een ‘schijnproces’. 

Na 2014 zouden er volgens hem geen 

Wijdemeerse verkiezingen meer vol-

gen, omdat onze gemeente zich had 

overgeleverd aan Hilversum. Wat is 

er gebleven van de eigen kracht? Zagt 

nam het op voor de burgemeester die 

‘de kastanjes uit het vuur moet halen’ 

terwijl de politiek verantwoordelijken 

(CDA, VVD en PvdA/GroenLinks) 

geen poot uitsteken. Ook D66-voor-

man Joost Boermans hekelde het de-

mocratisch proces, waarbij de bevol-

king niets mag zeggen. Het werd hoog 

Kloof oppositie en coalitie blijft bestaan   

Politiek

tijd voor een referendum, meende hij. 

Verweer Smit

De burgemeester zei dat Stichtse Vecht het 

voortouw had genomen bij het opzeggen 

van de samenwerking. “En omdat ik niet wil 

vastlopen, hebben we ons aangesloten bij 

een ontmanteling van de samenwerking”. Na 

de verkiezingen had er een omslag plaatsge-

vonden, de drie partijen die het bestuur vor-

men willen een andere kant op. Ook was de 

superprovincie Utrecht- Noord-Holland- 

Flevoland van de baan, waardoor iets samen 

doen met de Utrechtse Vechtgemeenten niet 

meer zo logisch was. Nu kwam de burge-

meester met een nieuw argument dat hij in 

Haarlem had vernomen. 

Op zijn dringende vraag had de commis-

saris der Koning duidelijk gezegd dat SWW 

moest stoppen. Smit bestreed dat er een 

‘schijnproces’ gaande was, integendeel, alles 

was transparant. De burgers worden geraad-

pleegd en de discussie over de ophanden 

zijnde bestuurskrachtmeting (soort APK 

van het gemeenteapparaat) wordt openbaar. 

Toen Boermans met een motie de tegenstel-

ling tussen oppositie en coalitie wilde over-

bruggen, zei het college van B&W dat het 

deze motie zou omarmen, maar gaven CDA, 

VVD en PvdA/GroenLinks niet thuis. Ze 

zeiden dat het overbodige informatie was, 

D66 wilde namelijk dat Wijdemeren een be-

stuurskrachtmeting zou krijgen en dat onze 

gemeente bij voorkeur Weesp zou betrek-

ken bij een oriëntatie op fusie. Een gemeen-

tebestuur van CDA, VVD en PvdA/GrL dat 

vóór is en een coalitie van diezelfde partijen 

die tegen stemt. Soms is politiek moeilijk te 

doorgronden. 

Niemand vindt het huidige plein 

langs de Voorstraat in Nederhorst 

den Berg mooi. Als een tastbare 

herinnering aan de vrouw die heel 

veel heeft betekend voor de dorps-

gemeenschap bogen vorige week 

woensdag Bergers zich over een 

plan voor een Willie Das Plein met 

fraaie sfeeraccenten. 

Op initiatief van Wilma Snel vorm-

den Leny, Rin, Pier, Jaap en Bart een 

werkgroep ‘Vrienden van Willie’ die 

in overleg met de gemeente een plan 

ontwierpen om het plein wat mooier 

te maken. De politieke partijen toon-

den geen interesse in deze avond 

waar burgers mochten meedenken. 

Des te enthousiaster was ‘participa-

tiecoördinator openbare ruimte’ Sas-

kia Hille die alle ideeën verzamelde 

onder het credo van ‘samen delen, sa-

men spelen, samen werken en samen 

creëren’.

En gecreëerd had de werkgroep: de 

muziektent als centrale plek waar 

omheen halfronde bankjes en strui-

ken komen, in een halve cirkel gericht 

op de tent. Er bovenop het bord ‘Wil-

lie Das Plein’ en het liefst in de tent 

meer activiteiten met muziek, thea-

ter, dans, enz. De jeu de boulebanen 

liggen eigenlijk een beetje in de weg. 

Het pleidooi van Gretha Jager, via de 

mail, om de banen te behouden vond 

bij enkelen wel gehoor. De werk-

groep wilde het kapitaalverlies voor 

lief nemen, maar het laatste woord is 

hier nog niet over gezegd. Of Willem 

Hogenberg zijn zin krijgt met halve 

banen lijkt vloeken in de Franse kerk. 

Ook vond vrijwel iedereen dat de 

kermis op het plein moet blijven. Dat 

kan want de geplande bankjes zijn 

mobiel. Maar hoe het dan moet met 

de gewenste fontein en het carillon, 

moet nog blijken. Het oude gemeen-

tehuis had een carillon dat nu op de 

gemeentewerf ligt te roesten. Willem 

Hogenberg vond het Willie Das Plein 

een mooie gelegenheid om dat klok-

kenspel weer te installeren. 

Iedereen was het roerend eens met de 

opmerking van Ton Vendrig dat het 

laden en lossen met grote vrachtwa-

gens bij het plein levensgevaarlijke 

situaties oplevert. Op de langere ter-

mijn moet het hele plein op de schop, 

ook in verband met een nieuwe riole-

ring. Misschien kunnen dan ook die 

foeilelijke parkeerplaatsen links en 

rechts van het WDP anders worden 

ingevuld. Of blijft het wachten op de 

Vecht door het dorp?

Tot slot benadrukten zowel burge-

meester Smit als zijn loco Reijn dat 

ze blij waren met de inbreng van de 

burgers. Samen doen, is hun motto. 

Willie Das Plein met 
kleine sfeeraccenten
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ELECTROTECHNISCH
ADVIES- EN 

INSTALLATIEBUREAU

STORINGSDIENST 
(ook in het weekend)

(06) 55 37 67 89

Nederhorst den Berg
Tel. (0294) 25 24 48

Uw landelijk erkende installateur

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Be Happy&Healthy DOOR: BARBARA SCHRIEK

Barbara Schriek (25) leeft 

volgens een positieve he-

althy lifestyle. In deze rubriek 

schijnt zij haar licht over ge-

luk, positiviteit en een ge-

zonde levensstijl door mid-

del van recensies, workouts, 

recepten en quotes in de 

hoop de lezer achter te laten 

met een glimlach of een po-

sitieve kijk op de wereld. Ze 

studeerde journalistiek, een 

cursus Personal Nutrition en 

nu Positieve Psychologie.

Zoals ik eerder vertelde is er 

een onstuimige periode gaan-

de. Na de volle maan op 28 

september wordt dit allemaal 

rustiger. Dit is een periode van 

knopen doorhakken, weten 

wat je echt zou willen met je 

leven. Dit is de tijd waarin je 

moet proberen alle positieve 

aspecten in jezelf naar boven 

te halen en te versterken. 

Je moet nu niet denken dat al-

leen jonge mensen hier over 

nadenken, ook volwassenen 

en ouderen krijgen in deze pe-

riode de neiging nog eens goed 

na te denken over wat ze wil-

len. Wat vind je leuk, waar wil 

je je tijd aanbesteden? Maar 

denk echt na wat jíj wilt. Niet 

wat je ouders willen, wat je 

partner wilt of wat je denkt dat 

anderen willen dat je doet.

Niet iedereen komt hier even 

snel achter. Sommige mensen 

weten van kinds af aan wat ze 

later willen worden. Er zijn een 

aantal criteria die je kunnen 

helpen bij het kiezen: je wordt 

er gelukkig van, je bent er goed 

in en je voegt iets positiefs toe 

aan de wereld. Als je denkt je 

passie te hebben gevonden, 

kun je je het aan deze criteria 

voorleggen om een betere kijk 

te krijgen.

Er zijn een aantal vragen die je 

jezelf kunt stellen bij het zoe-

ken naar wat je echt wilt in je 

leven. Schrijf de vragen én de 

antwoorden op, zodat je het 

later nog eens terug kunt le-

zen. 1. Wat vind ik leuk en in-

spirerend om te doen? Schrijf 

alles op wat in je opkomt, ook 

de dingen waarvan je niet ver-

wacht dat je er iets mee kunt 

doen. 2. Wat vind je absoluut 

niet leuk? Noteer dit en schrijf 

daarna op wat precies het te-

genovergestelde is van dat op 

je lijst. Misschien ontdek je 

nieuwe dingen. 3. Waar ben je 

goed in? Deze vraag kun je zelf 

beantwoorden, maar ook voor-

leggen aan anderen. Je kunt 

voor jezelf soms te bescheiden 

zijn. 4. Wat zou je doen als je 

niet kunt falen? Als je niet 

hoeft te denken dat je iets niet 

kunt of dat er geen geld voor 

is, wat zou je dan doen? Schrijf 

dit op tot in details. Soms leg je 

jezelf beperkingen op die he-

lemaal niet nodig zijn. 5. Hoe 

kun jij waarde toevoegen aan 

de wereld? Iedereen is uniek. 

Wat maakt jou uniek?

Na het beantwoorden van deze 

vragen, hoef je niet gelijk de 

rest van je carrière uit te stip-

pelen. Laat het even bezinken, 

praat er over met mensen in je 

omgeving. Ben je er eenmaal 

uit, ga er dan volledig voor! 

Soms wil het wel eens helpen 

om een wandeling in de natuur 

te maken of je huis helemaal 

op te ruimen. Momentjes van 

rust, even je hoofd leegmaken. 

Op dat soort moment krijg je 

de beste ideeën en inzichten. 

Heel veel succes met uitvinden 

wie je echt bent. Ik ben altijd 

benieuwd naar reacties.

Voor meer inspiratie/vragen/

reageren:

www.behappyandhealthy.nl

facebook.com/behappyand-

healthynow

instagram.com/behappyand-

healthy.nl

twitter: @BarbaraSchriek

Wat wil je nu echt?
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PORTRET  van uw DIER

marjolein_knol@hotmail.com
bel 06 - 11 08 49 73  of kijk op

     www.marjoleinknol.nl

Kalkakker 6  1241 JE Kortenhoef

T. 035 - 6565027  M. 06 - 28141667 www.cani-allegri.nl

Hulp & advies bij kattengedragsproblemen zoals:
Plassen in huis - agressie - krabben aan meubilair - angst

Bel 06-29259054 of e-mail: info@catchykattengedrag.nl
Diana Kraa, Tinley - gedragstherapeut voor katten

www.catchykattengedrag.nl

Dierenartsenpraktijk 
Kortenhoef
www.dapkortenhoef.nl

 

De praktijk is geopend op
 maandag  9:00 - 17:00
 woensdag  9:00 - 17:00
 vrijdag  9:00 - 17:00

Op dinsdag en donderdag zijn wij telefonisch bereikbaar 
Langs komen kan ook, maar spoed gevallen gaan voor.

Wij behandelen uitsluitend op afspraak.
Egidius Blocklaan 19  1241 BS, Kortenhoef

Voor het maken van een afspraak bel: 06-22732137
of email info@dapkortenhoef.nl

Elke donderdag 13:00-15:00

Behandeling op afspraak bij:

Andy’s Dierensuper Loosdrecht

Dierendag...

een mooi initiatief.  Eén dag 

per jaar verwennen we onze 

huisdieren nog eens extra en 

staan we stil bij het feit dat 

er dieren zijn die het niet zo 

goed hebben als de onze. 

En dan heb ik het niet alleen 

over bio-industrie, plofkip-

pen, bontfokkerij, malafide 

hondenhandel, dierenmis-

handeling, zwerfdieren, be-

dreigde diersoorten en ga 

zo maar voort. Dat is over-

duidelijke problematiek die 

natuurlijk aangepakt moet 

worden. 

Door: Madelijn de With

Maar laten we ook eens stil 

staan bij het verborgen die-

renleed. Leed dat we niet zo 

snel aanmerken als leed. Leed 

dat, onbewust, door onszelf 

veroorzaakt wordt. Soms 

omdat we misschien   iets té 

goed voor onze dieren zorgen. 

Soms omdat we ze behande-

len als mensen. Of soms om-

dat we gewoonweg niet weten 

dat we iets niet goed doen. Of 

omdat we niet weten waar we 

op moeten letten.

Ik heb het, bijvoorbeeld, over 

dieren met ernstig overge-

wicht ( Ja, hij is gecastreerd, 

hè). En over dieren die meer 

slapen. Of minder hard lo-

pen. Er minder zin in hebben. 

Ik heb het over dieren met 

chronische pijn die niet als 

pijn herkend wordt. (Ach, hij 

wordt ook een daggie ouder, 

hè?) Ik heb het over dieren 

die vermageren maar nog wel 

goed eten die misschien nier-, 

hart- of schildklier problemen 

of suikerziekte hebben. Die-

ren met hele slechte gebitten 

die niet behandeld worden 

omdat ze te oud zijn ( Maar 

dan moet hij onder narcose, 

hè). Deze dieren komen alleen 

bij de dierenarts als ze duide-

lijk wat mankeren. En zien er 

dus nooit één omdat ze het 

eigenlijk wel ‘goed’ doen. Maar 

schijn bedriegt dus soms.

Stress is ook een verborgen 

leed. En geeft soms ook licha-

melijke klachten. Maar bui-

ten dat wil toch iedereen dat 

zijn dier gewoon gelukkig is? 

Stress is soms heel moeilijk te 

herkennen. Bij de hond is het 

nog vrij gemakkelijk. Daar 

spreken we al snel over pro-

bleemgedrag en dat wordt al 

snel aangepakt. Er zijn genoeg 

hondenscholen en gedrags-

deskundigen te vinden. Bij 

de kat is dat een heel ander 

verhaal. Katten die sproeien, 

in huis plassen, agressief zijn, 

zichzelf kaal plukken, over-

matig poetsen of angstig zijn, 

hebben stress. Als dierenarts 

grijp je dan al snel naar ge-

dragsmedicatie. Maar dat is 

soms helemaal niet nodig. Er 

zijn kattengedragsdeskundi-

gen die kunnen helpen uw 

kat weer gelukkig te maken. 

Uw dierenarts kent er vast een 

paar!

In deze tijd hoeft een dier niet 

rond te lopen met pijn, onge-

mak of stress! Er zijn genoeg 

goed opgeleide mensen zoals 

dierenartsen, fysiotherapeu-

ten, kappers en gedragsthera-

peuten voor onze huisdieren. 

En we willen allemaal toch 

hetzelfde? Gezonde en geluk-

kige dieren. Laat u goed voor-

lichten en laat uw dier in ieder 

geval jaarlijks nakijken door 

een dierenarts. Zo kunt u 

verborgen leed ontdekken en 

voorkomen!

Eén keer per jaar is het Die-

rendag, maar zou het dát niet 

eigenlijk elke dag moeten zijn?

Verborgen dierenleed

Dierendag Zondag 4 oktober

Diana Kraa is afgestudeerd 

gedragstherapeut voor kat-

ten en ze heeft sinds kort 

een eigen praktijk op de Oud 

Loosdrechtsedijk 113A. 

“Ik hoor vaak van mensen om 

me heen als ik vertel wat ik 

doe dat zij ook met kattenpro-

blemen zitten of dat ze graag 

meer zouden weten over hoe 

en waarom een kat commu-

niceert. Ik geef dan ook graag 

advies en tips, want ik weet dat 

vaak met een kleine aanpas-

sing het leven van kat en ei-

genaar kan verbeteren” opent 

Diana Kraa. 

Advies en therapiemethoden 

voor katten met probleemge-

drag vormt de basis van wat zij 

doet. Daarnaast geeft  ze lezin-

gen en informatie over katten-

gedrag. En speciaal in de va-

kantieperiode verzorgt Diana 

ook een kattenoppasservice.

Zie: www.catchykattengedrag.

nl. Of op Facebook: www.face-

book.com/catchyPraktijkvoor-

Kattengedrag

Catchy - Praktijk voor katten-

gedrag; Tel: 06-29259054

Catchy – 
Praktijk voor kattengedrag
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Een avondje theater is nu wel 

heel gemakkelijk geworden 

nu de pont naar Nigtevecht 

speciaal voor de cabaret-

voorstellingen gaat varen. 

Op zaterdag 10 oktober vaart 

om 20:00 uur de pont naar 

Nigtevecht, terugvaart in over-

leg met de pontbaas. Erik van 

Muiswinkel opent het cabaret-

seizoen met een try out van ‘De 

Olieworstelaar’. 

De voorstellingen zijn in het 

Dorpshuis, dat hiertoe speciaal 

omgebouwd wordt tot theater. 

De aanvang van de voorstel-

ling is om 20:30 uur. Er zijn nog 

kaarten beschikbaar, ze kosten 

twintig euro en zijn verkrijg-

baar bij Cha Cha damesmode 

in Weesp, online via de website 

www.cabaret-nigtevecht.nl, of 

telefonisch reserveren op num-

mer 0294-252506.

Tevens is er een combinatie mo-

gelijk met eten op Chaletpark 

De Vechtoever in Nederhorst 

den Berg. Op de cabaretavon-

den kan er vanaf 17:30 uur 

voor €10,- gegeten worden in 

de Gasterij. Na het eten kan 

er gezamenlijk langs de Vecht 

gewandeld of gefietst worden 

naar de pont in Nigtevecht, die 

speciaal voor deze groep zal 

varen. Het aantal plaatsen in 

De Gasterij is beperkt, daarom 

graag reserveren op nummer 

06-41455924. Vergeet niet zelf 

het kaartje voor uw voorstel-

ling aan te schaffen, voorstel-

lingen kunnen snel uitver-

kocht raken. Adres: Gasterij de 

Vechtoever: Eilandseweg 32, 

1394JG Nederhorst den Berg. 

www.cabaret-nigtevecht.nl.

Evenementen

De eerste ‘Ken Uw Dorp Quiz’ 

lijkt een groot succes te wor-

den. Maar liefst 35 teams 

hebben zich aangemeld om 

op 31 oktober a.s. zoveel mo-

gelijk vragen over de dorpen 

Kortenhoef en ’s-Graveland 

goed te beantwoorden. 

Op de website Kenuwdorp.nl 

wordt afgeteld naar 17:00 uur 

op die zaterdag. Want op dat 

tijdstip moeten alle 35 team-

captains zich in de Dobber 

melden om de vragenlijsten 

en opdrachten af te halen. Hun 

teams zitten dan thuis, in het 

clubhuis of misschien wel in 

de kroeg te wachten totdat hun 

captain weer terugkeert en zij 

daadwerkelijk aan de slag kun-

nen. 

Het is leuk om te merken dat 

de quiz steeds meer gaat leven 

in de dorpen. De berichten op 

de Facebookpagina Ken uw 

dorp, zijn daar een bewijs van. 

Bovendien worden verschil-

lende inwoners regelmatig 

benaderd door verschillende 

captains om in hun team zit-

ting te gaan nemen om daar-

mee extra kennis binnen te 

halen. Daarbij is het goed om 

nog eens toe te voegen dat het 

vooral gaat om de dorpen van 

nu en niet alleen over de his-

torie. 

Er is zoveel te vragen over de 

dorpen, dat het voor de orga-

nisatie vooral moeilijk was om 

vragen te schrappen. We willen 

alles aan bod laten komen, zo-

als politiek, verenigingen, on-

dernemingen, natuur, topogra-

fie, bekende inwoners, sport 

etc. Maar er zijn uiteindelijk 

voldoende vragen en opdrach-

ten over om er een gezellige 

avond van te maken. En daar is 

de quiz voor bedoeld. 

Op zaterdag 28 november zal 

tijdens een feestavond met 

muziek worden bekendge-

maakt welk team de hoofdprijs 

gaat opstrijken en hun goede 

doel kan verblijden met een 

mooi geldbedrag. 

Zie: www.kenuwdorp.nl / FB 

‘Ken uw dorp’.

Ken Uw Dorp nu al succes

Gordijnen en Raambekleding
laminaat, PVC, tapijt, vinyl

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef tel. 035-6562680

Nu ook in Weesp!
Slijkstraat 21 Weesp tel. 0294-745067

aannemersbedrijf

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

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

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

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

Zoek de verschillen

Oplossing

Met de pont naar 
Erik van Muiswinkel 
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Fietsoversteek veiliger 
De provincie Noord-Holland gaat vei-

ligheidsmaatregelen nemen op de fiets-

oversteek Franse Kampweg in Hilversum, 

vooruitlopend op het groot onderhoud 

aan de N236-N524 in 2016 . Met het 

plaatsen van een fietssluis, bebording 

langs en markering op de weg, wordt het 

verkeer gewezen op de gevaarlijke over-

steek. De maatregelen worden dit najaar 

gerealiseerd. 

Vooruitlopend op het groot onderhoud 

in 2016 en naar aanleiding van het do-

delijk ongeval in de zomer, heeft de pro-

vincie onderzocht welke veiligheidsmaat-

regelen al op korte termijn mogelijk zijn. 

Gedeputeerde Elisabeth Post: “Met het 

plaatsen van een fietssluis op het fietspad 

willen we de veiligheid van de fietsers 

vergroten. Automobilisten worden met 

borden langs de weg, in combinatie met 

wegmarkering, gewezen op de fietsover-

steek. De kans op een ongeval neemt met 

deze maatregelen aanzienlijk af.” 

Groot onderhoud 
In het najaar van 2016 wordt gestart met 

het groot onderhoud aan de N236-N524. 

De fietsoversteek van de Franse Kamp-

weg krijgt dan een middeneiland, waar-

door fietsers en voetgangers de oversteek 

in twee fasen kunnen maken. Momenteel 

wordt het groot onderhoud voorbereid. 

De voorlopige maatregelen zijn afge-

stemd met de Fietsersbond en met het 

Goois Natuurreservaat (GNR), beheerder.

Onderwijs

Vorige week donderdag is Monique 

Schepers, werkzaam op de 

Curtevenneschool in Kortenhoef, 

in het zonnetje gezet door de leer-

lingen, ouders, team en familie. 

Zij is een van de weinigen die meer 

dan 40 jaar in het onderwijs gaat wer-

ken, want zij stopt voorlopig nog niet. 

Zij gaat met veel plezier naar school 

en volgt alle nieuwe ontwikkelingen 

op de voet. 

Monique begon 3 augustus 1975 als 

leerkracht in het onderwijs. Ze heeft 

17 jaar in Sassenheim en 15 jaar in 

Almere gewerkt. Nu werkt ze alweer 8 

jaar als Intern Begeleider bij de Cur-

tevenneschool. Ze zet zich volledig in 

voor de kinderen, ouders en voor het 

team. Dat Monique er al 40 jaar heeft 

opzitten, werd uitbundig gevierd. Alle 

kinderen van de Curtevenneschool 

hadden bloemen mee genomen, waar-

mee ze een erehaag voor Monique 

maakten door de hele school.

Monique werd er compleet door ver-

rast en kreeg tranen van ontroering. 

De kinderen hadden een bloem voor 

Monique getekend die deel uitmaakte 

van een prachtig bloemenschilderij. 

Dit werd door de kinderen aan haar 

overhandigd. Samen met de emmers 

vol bloemen zorgde dit voor een ont-

roerend moment. Later op de dag 

Tranen op Curtevenneschool na 
40 jaar onderwijs

werd Monique met familie en het hele team 

getrakteerd op een gezellig etentje. 

Een mooie entree voor De Dillewijn: 

een nieuw geverfd toegangshek, 

nieuwe trappen en een aparte op-

gang voor rolstoelgebruikers. De 

zaalopstelling is ook aangepakt: 

tussen de rijen stoelen zijn nieuwe 

cafétafeltjes geplaatst, die de zaal 

een charmante en intieme uitstra-

ling geven.

Afgelopen woensdagavond was dan 

de eerste filmvoorstelling van het 

nieuwe seizoen met de in de Oost-

vaardersplassen geschoten, Neder-

landse film ‘De Nieuwe Wildernis’. De 

luiken konden weer zakken, de lichten 

tot een minimum gedimd.

Maar voor het zover was hield Anke-

veense Arda van der Lee een interes-

sante inleiding. Arda is ‘projectleider 

Landschapsbeheer Flevoland’, het 

gebied waar de Oostvaardersplas-

sen zich bevinden. Zij vertelde over 

nieuwe ontwikkelingen van dit ‘kust’-

gebied die op stapel staan. Ook riep ze 

de mensen op om zelf naar de Oost-

vaardersplassen te gaan. “Vanaf een 

bepaald punt kijk je over het gebied 

uit en waan je je in Afrika, zo weids en 

zo mooi”. Er waren 50 bezoekers die 

Filmtheater De Dillewijn al hadden 

gevonden en zij konden de woorden 

van Arda met eigen ogen aanschou-

wen.  Onder dramatische en spannen-

de muziek vlogen ijsvogels, aalschol-

vers en vele andere vogels voorbij. 

Koningspaarden, herten, ganzen en 

vele anderen streden op de grond om 

te verleiden en te overleven. Prachtige 

beelden ook van een, in de lente ont-

wakende wesp.

In de foyer werd nog lang nagepraat 

over dit, op een goede steenworp af-

Filmtheater De Dillewijn van start
stand gelegen gebied van Ankeveen. De 

volgende film is Trippel Trappel op 29 no-

vember om 15.00 uur. Een bejubelde sinter-

klaasfilm uit 2014. Houd onze maandelijkse 

agenda hiervoor in de gaten.

Zie: www.dedillewijn.nl

In het Open Monumentenweekend 

op 12 en 13 september kon ieder-

een binnen kijken in de landhuizen 

Schaep en Burgh en Boekesteyn van 

Natuurmonumenten. Ook kinderen 

stroomden massaal toe. Niet zo gek, 

want ze konden gratis schilderen en 

met hun schilderij ook nog eens een 

mooie prijs winnen!

Maar liefst 125 kinderen deden mee 

aan de schilderwedstrijd. Ze konden 

hun fantasie de vrije loop laten. Maar 

als ze het even niet wisten vormde 

kunstenares Ingrid Jansen uit Kor-

tenhoef een inspiratiebron. Op het 

bordes van Schaep en Burgh schil-

derde zij ‘live’ een schilderij.

De vakkundige jury, bestaande uit 

o.a. Ingrid Jansen, vond het lastig een 

winnaar aan te wijzen, want er waren 

werkelijk door alle kinderen prach-

tige kunstwerken gemaakt. Maar na 

enig beraad vonden ze het schilderij 

van Saartje Lugard, 7 jaar, toch het 

mooiste.   Zij gaat struinen met de 

boswachter van Natuurmonumen-

ten en daarna pannenkoeken eten bij 

restaurant Brambergen. 

Saartje mooiste schilderij
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Ondernemers

Ze vormen het hart van 

onze samenleving: de on-

dernemers. Reden voor de 

redactie van het Weekblad 

Wijdemeren om regelmatig 

een lokale ondernemer in de 

schijnwerpers te plaatsen. 

Steeds zullen we een onder-

nemer uit onze dorpen een 

aantal vaste vragen voorleg-

gen. ( Wilt u ook graag een 

keertje? Mail naar redactie@

dunnebier.nl)

Neurotherapie 
Centrum Hilversum

1.HET BEGIN 
Al meer dan 12 jaar is het 

Neurotherapie Centrum in 

Hilversum gespecialiseerd 

in integrale neurofeedback 

(=neurotherapie). Het brein 

is het centraal station van de 

fysieke, mentale en emotio-

nele processen, de centrale 

processing unit. Wanneer de 

hersenen niet optimaal func-

tioneren is dit meestal terug 

te vinden in het EEG, wij zien 

dit letterlijk in beeld.

In Amerika wordt deze me-

thode al 40 jaar toegepast 

voor traumaverwerking, 

ADD/ADHD, concentratie-

problemen, burn-out, depres-

sie, dyslexie, whiplash, her-

senletsel, epilepsie, slaap- en 

angststoornissen, migraine en 

stoornissen in het autistisch 

spectrum.

2. ONS BEDRIJF
Guusje Roozemond, directeur 

en neurotherapeut van het 

NCH: “Neurotherapie spreekt 

op een hele simpele manier 

het zelfhelend en organise-

rend vermogen van het brein 

aan waardoor meer functio-

nele circuits worden gevormd. 

Dit geeft een nieuwe balans 

die blijvend is. Net zoals bij 

het leren fietsen, je verleert 

het daarna niet meer.”

Neurofeedback is gebaseerd 

op het meten van de hersenac-

tiviteit, deze informatie wordt 

dan direct via een computer 

aan de cliënt teruggekoppeld. 

De cliënt leert zodoende zelf 

zijn brein te reguleren. In een 

gratis proefsessie kan dit in-

dividueel nader worden uit-

gelegd.

3. WIJ ZIJN DE BESTE
Het NCH is de grondlegger 

van Neurotherapie in Neder-

land en behandelt met succes 

cliënten in een unieke, op de 

persoon afgestemde thera-

pie. Het brein wordt op een 

plezierige manier getraind 

maatwerk en persoonlijke 

aandacht staan centraal. Deze 

therapie is voor alle leeftijden 

geschikt en leuk om te doen.

Tevens zijn wij sinds 2003 een 

Opleidingsinstituut, waar-

door deze unieke therapie 

over het gehele land aange-

boden wordt. Maandelijkse 

bijscholingsdagen voor de 

therapeuten verzekeren een 

professionaliteit en kennisni-

veau van het hoogst mogelijke 

niveau.

4. DE TOEKOMST
Er is een informatieavond op 

woensdag 14 oktober: ‘Beter 

concentreren en leren door 

neurotherapie’ Eindelijk wel 

in staat zijn om taken gestruc-

tureerd af te maken? Het kan 

met neurotherapie. Concen-

tratiestoornissen, ADHD en 

ADD leiden bij veel men-

sen tot verminderde leer- en 

werkprestaties. 

De effectiviteit van neuro-

feedback bij ADHD is inmid-

dels wetenschappelijk bewe-

zen. Ook is aangetoond dat 

neurofeedback een effectief 

en veilig alternatief is voor 

medicijnen als Concerta en 

Ritalin. Tevens heeft neuro-

therapie positieve effecten 

voor klachten als burn-out, 

depressie, dyslexie, whiplash, 

hersenletsel, epilepsie, slaap- 

en angststoornissen, migraine 

en stoornissen in het autis-

tisch spectrum.

U bent van harte welkom 

voor een gratis proefsessie of 

meldt u aan voor onze Infor-

matieavond!

Graag reserveren via tel. 035- 

628 6895 of margalith@neu-

rotherapie.nl

Zoekt u een nieuwe uitdaging 

in de sfeer van hulpverlener? 

In onze Basisopleiding Neu-

rotherapie leert u de prakti-

sche en theoretische begin-

selen van neurotherapie. De 

cursusdagen duren van 10.00 

– 17.00 uur en de eerstvol-

gende Basis Module A wordt 

gegeven op 2, 3, 4 en 9, 10, 11 

november, zie ook www.neu-

rotherapie.nl.

5. WAT WE NOG KWIJT 
WILLEN
Om constante en hoogwaar-

dige kwaliteit te waarborgen 

zijn wij lid van de Stichting 

Register Beroepsbeoefenaren 

in de Complementaire Zorg 

(RBCZ). Daarnaast zorgt de 

aansluiting bij de Nederlandse 

Federatie voor Gezondheids-

zorg (NFG) voor een kwali-

teitsgarantie binnen de inte-

grale geneeskunst. De meeste 

verzekeraars vergoeden neu-

rotherapie deels via het aan-

vullend zorgpakket.

Neurotherapie 
Centrum Hilversum
Oude Loswal 32

1217 TG  HILVERSUM

Tel. 035-628 6895

www.neurotherapie.nl

Openingstijden: 

maandag t/m zaterdag 

09.00 - 18.00 uur

Therapeut en cliënt 

tijdens een pauze.

Ondernemers in het Kort

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

EXPOSITIE !
Op 2, 3 en 4 oktober a.s. vindt 
de verkoop plaats van een aantal 
schilderwerken en aquarellen van de 
heer Johannes Hendrikus Slootmans 
(11-12-1924).

De heer Slootmans is opgegroeid in 
Amsterdam op “Het Singel” in een gezin 
met 8 kinderen. Ging al op jonge leeftijd 

bij de Marine en heeft hierdoor veel van de wereld gezien. Samen met zijn broer 
is hij de oprichter van de zogenaamde Cash & Carry winkels, waar toendertijd 
ruim 120 mensen in dienst waren!
Op 44 jarige leeftijd werd hij getroff en door een infarct. Blijkbaar een signaal: Jan 
begon met tekenen en kreeg les van o.a. Jaap Ruig in Baarn, waar hij lid werd van 
een schilders-club. In de speeldoos in Baarn is hij met olieverf gaan schilderen en 
niet lang daarna met acryl.
De inmiddels 90 jarige heer Slootmans is bijna 60 jaar getrouwd met zijn Sitske 
Derkje. Zij hebben samen besloten om de nog in hun bezit zijnde werken te ver-
kopen en een gedeelte van de opbrengst te schenken aan KNGF geleidehonden.

U bent welkom bij Gonny den Ouden op het Noordereinde 97 ,1243 JK 
’s-Graveland op vrijdag 2 oktober van 16.30-18.30 uur, zaterdag 3 oktober 
van 14.00-17.00 uur en zondag 4 oktober ook tussen 14.00 en 17.00 uur.

TE
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O
O
P

Marconiweg 23 Bussum Vraagprijs: € 375.000,- k.k.
Aantal kamers: 5, woonoppervlak 108m2, perceeloppervlak 131m2

Makelaarsland 088 - 200 2000 • www.makelaarsland.nl
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DOOR: BARBARA SCHRIEK
Ondernemers

KORTENHOEF – Sofie is nog maar 11 

jaar, maar al een echte onderneem-

ster. Na een aantal verschuivingen in 

haar agenda kon ze me ontvangen. 

Ze heeft nog maar net haar bedrijfje 

Stoffi opgericht of de bestellingen 

stromen al binnen.

Op mijn tijdlijn verschijnt ineens de 

pagina ‘Stoffi’, van een meisje uit Kor-

tenhoef. In de beschrijving staat dat ze 

spaart voor een paard. Ze maakt kus-

sens, tassen, vlaggenslingers, wijnfles-

houders en knuffels. Mijn interesse is 

gewekt.

Op 29 maart (haar verjaardag) kreeg 

ze van haar opa en oma een naaicur-

sus, van haar ouders een naaimachine 

en van andere visite stukjes stof. De 

cursus deed ze direct. Een van haar 

eerste kunstwerken: een hartjes kus-

sen. “Daarvoor had ik wel eens wat met 

de hand genaaid, maar dat was niet zo 

mooi. Hier ben ik heel trots op.”, al-

dus Sofie. Voor ze het wist, had ze een 

heleboel kussentjes. Op Koningsdag 

besloot ze deze te verkopen. “Van de 

dertien had ik er nog maar vier over!” 

Ze verkocht nog wat aan familie en ze 

verkocht nog wat aan de straat. Ze had 

de smaak te pakken. Haar moeder liet 

wat dingen zien die ze ook zou kunnen 

doen. “Sofie hoeft het maar te zien of ze 

maakt het na. Dat heeft ze niet van mij 

hoor!” Bij een winkel zag ze wijnfles-

houders van overhemden. “Daar ben ik 

gelijk mee begonnen.” Haar creativiteit 

houdt daar niet op. “Voor juf Joke heb 

ik een slinger gemaakt met een naam 

als geboortecadeau.” Haar trots is een 

tas met haar naam er op. 

Haar doel? “Geld verdienen, ik wil 

graag een paard kopen.” Dat heeft ze 

niet zomaar bedacht. “Op mijn zesde 

wilde ik al een paard hebben. Op Cura-

çao heb ik paardgereden. Daarna ben 

ik op mijn achtste op les gegaan. Ik heb 

uitgerekend wat ik allemaal moet ko-

pen en hoeveel geld ik nodig heb om 

het paard te onderhouden. Daar heb ik 

zo’n tweehonderd euro voor nodig per 

maand. Als ik vijftien ben, hoop ik het 

geld bij elkaar gespaard te hebben. En 

als ik zo oud ben, dan mag ik ook de bij 

de supermarkten hier in de buurt wer-

ken en kranten en flyers lopen om nog 

meer geld te verdienen.”

Na twee maanden opende ze een face-

bookpagina, genaamd Stoffi. “Mijn 

moeder noemt me wel eens zo. Dus de 

naam was snel uitgekozen.” Moeder: 

“Het is trouwens wel handig dat ze nu 

zo overweg kan met de naaimachine. 

Zij knapt nu broeken van de familie 

op. Wel tegen betaling natuurlijk, haha. 

Een deel dat ze krijgt houdt ze en het 

andere deel investeert ze weer in haar 

zaak.” Er is zelfs een restaurant dat in-

teresse heeft in de spullen van Stoffi, 

maar dat mag nog niet verklapt wor-

Jonge onderneemster druk in de weer

den. Na de facebookpagina volgt nog een 

website, visitekaartjes en eigengemaakte la-

bels. Maar of ze dit haar hele leven wilt doen, 

weet ze nog niet. “Eigenlijk wil ik boerin wor-

den of kinderboekenschrijfster.”

Op 7 oktober is er bij de Regenboogschool 

van 12.30 tot 14 uur een Fancy Fair waar ook 

Sofie aanwezig is. Houd haar facebook in de 

gaten (kun je deze niet vinden, kijk dan even 

bij de facebook van de Regenboogschool), 

want bij een bepaald aantal likes geeft ze een 

kussentje weg!

‘s-GRAVELAND - Een fotogra-

fisch powerteam, dat zijn Frans 

Lemmens en Marjolijn van 

Steeden. Fantastische fotografen 

met een warm karakter. Samen 

hebben ze wederom een fotoboek 

uitgebracht: ‘Holland - Natuur in de 

Delta’, het boek bij de film (het ver-

volg op De Nieuwe Wildernis).

Hun boek ‘The Netherlands at its best’ 

is nog maar net uit of dit boek ligt al-

weer in de winkels. Frans en Marjolijn 

lachen. “We hadden al eens contact 

gehad met EMS Films, maar het was 

nog niet helemaal concreet. Ons ande-

re boek lag in de winkels en wij gingen 

in december naar Cyprus toe. Voor we 

het wisten hadden we ja gezegd om 

het boek te maken. Het is natuurlijk 

ook een hele eer!”, aldus Frans. Waar 

ze normaal drie jaar over een boek 

doen, zijn ze per 1 februari direct full-

time aan de slag gegaan. De deadline 

stond op 1 augustus…

Marjolijn: “We traden in de voetspo-

ren van de filmploeg. Zij wisten precies 

wat ze wilden vastleggen op film, wie 

de hoofdrolspelers zouden worden en 

waar wij mee zouden kunnen gaan. 

We wisten per scene wat zij gingen 

doen en daar mochten wij onze eigen 

invulling aangeven. Maar je moet ook 

je intuïtie volgen, want de natuur laat 

zich niet altijd leiden.” Het pimper-

nelblauwtje (een vlinder en een van 

de hoofdrolspelers) is daar een goed 

voorbeeld van. Frans: “We hadden de 

vlinder gefotografeerd, maar nog niet 

met de vleugels opengeslagen. Maar 

alleen dan zie je pas echt hoe prach-

tig blauw ze is. Op de allerlaatste dag, 

1 augustus, besloten we het toch nog 

te proberen. En ja hoor, het is gelukt!” 

Zes maanden

In zes maanden tijd zijn ze iedere dag 

op pad geweest met camera en toebe-

horen. Geen moment rust of vakantie. 

En ja, dat is ook in het weekend of de 

avonduren. “Uiteindelijk hebben we 

80% in deze periode geschoten en is 

20% uit het archief waar de helft nog 

niet eerder van gepubliceerd is.” De 

twee kunnen enthousiast vertellen 

over de pracht van de natuur. Ik luister 

verbaasd en wil net vragen of ze toe-

vallig nog biologie gestudeerd hebben 

als Frans al met het antwoord komt. 

“We hebben veel gewerkt met de 

boswachters van Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten. Je bent afhanke-

lijk van wat experts je vertellen en je 

moet respect voor de natuur hebben. 

Daarom willen wij altijd een gids mee 

hebben.” 

Het duo is zo’n tachtig uur bezig 

geweest om de bevers te fotografe-

ren. “Ze komen alleen met bepaalde 

weersomstandigheden uit hun burcht, 

maar toen we ze eenmaal zagen… Van 

heel dichtbij zagen we ook dat hun 

tanden oranje waren vanwege een 

harder soort glazuur”, vertelt Marjo-

lijn. De partners kunnen uren door-

gaan en de prachtigste verhalen ver-

tellen over alle mooie plekken waar ze 

Fotoboek ‘Nederland - Natuur in de Delta’ 
door ‘s-Gravelanders

zijn geweest. Maar een groot aantal van de 

foto’s komt hier uit de buurt: Loosdrecht van 

bovenaf, beeldentuin de Zanderij, een vosje 

in ’s-Graveland, de eenden in de ’s-Grave-

landsevaart en uiteraard het Spanderswoud. 

Ze laten Wijdemeren op hun mooist zien. 

Wat de toekomst betreft staan er alweer 

veel opties open. Maar gewoon fotograferen 

voor de lol doen ze ook. “Ik kan iedere dag 

hetzelfde rondje lopen in het bos, maar ver-

velen zal het nooit.” Kijk voor meer informa-

tie op www.franslemmens.com. Het boek 

‘Holland - Natuur in de Delta’ ligt inmiddels 

in de winkels voor € 24,95.
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Poëzie
• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL Op woensdag 7 oktober 

is er van 10.00-12.00 uur 

in De Bibliotheek, ves-

tiging Loosdrecht, een 

Themaochtend over de ge-

dichten van Marc Chagall.

De Joods - Russische kunste-

naar Marc Chagall is bekend 

om zijn schilderijen, gebrand-

schilderde ramen en mozaïek. 

Maar veel minder bekend 

is dat hij duizend prachtige 

gedichten heeft geschreven, 

waarvan er 50 zijn uitgegeven. 

De gedichten spreken over 

zijn jeugd, over de ouders, 

zijn Russische dorp,over zijn 

liefde, de oorlogsperiode en 

ballingschap. Ties Grijpstra 

en Maria Prill geven een bij-

zondere presentatie van de 

gedichten, met daarbij een 

biografie van zijn leven. En 

uiteraard worden er beelden 

van zijn kunstwerken ge-

toond.

Bent u geïnteresseerd in de 

thema’s van de komende In-

loopochtenden? Kijk dan voor 

data en meer informatie op 

www.debibliotheek.org voor 

het complete overzicht van het 

najaar 2015. Iedereen is van 

harte welkom op deze ochten-

den! De toegang is vrij.

Op deze ochtenden is er altijd 

iemand van Seniorweb aanwe-

zig om u te helpen bij vragen 

over de PC, tablet, e-reader of 

smartphone.

Themaochtend Chagall

Deze Taizéviering op zondag 4 

oktober in de Willibrordkerk is 

een viering rond het thema ‘de 

doop’. De teksten en liederen 

zijn op dit thema afgestemd. 

De Taizévieringen komen 

voort uit vieringen zoals die 

sinds de Tweede Wereldoorlog 

gehouden worden in Taizé, een 

klein plaatsje nabij Cluny in 

Frankrijk.  

Deze oecumenische kloos-

tergemeenschap is in de loop 

der jaren uitgegroeid tot een 

ontmoetingscentrum voor 

vooral jonge mensen met een 

verschillende achtergrond van 

over de hele wereld. Zij trek-

ken daar al jaren naar toe om 

er elkaar te ontmoeten en tot 

bezinning te komen. Eenieder 

kan in zijn eigen taal met hon-

derden tegelijk hetzelfde lied 

zingen. De korte liederen wor-

den herhaald, afgewisseld met 

stille momenten, gedichten en 

(gezongen) gebeden.

In onze Taizévieringen probe-

ren wij deze sfeer te benaderen. 

De viering begint om 19.00 

uur. De Protestantse Gemeente 

Nederhorst den Berg nodigt u 

van harte uit voor deze viering.

Taizéviering Willibrordkerk 
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Op zaterdag 26 september jl. heb-

ben de leden van ‘t KOOR! tijdens 

Vestival Vocaal weer eens laten 

zien, dat zij al bijna 5 jaar zingen 

met plezier. 

Vestival Vocaal is een tweejaarlijks 

festival voor Gooise koren, dat wordt 

gehouden binnen de sfeervolle his-

torische vestingwallen van Naarden-

Vesting. Het is een initiatief van 

Stichting Amateurkoor en wordt ge-

organiseerd voor en door de samen-

werkende Gooise koren. Het was dit 

jaar groter dan ooit, want er namen 

maar liefst 41 koren aan deel met in 

totaal zo’n 1.200 koorzangers en –

zangeressen.

Het evenement werd om 11.00 uur in 

de Grote Kerk door de burgemeester 

van Naarden geopend. Daarna ging 

ieder zijns weegs en werden ver-

spreid over zo’n 12 locaties 80 optre-

dens gegeven.

’t KOOR! had als ‘thuisbasis’ deze 

Grote Kerk toegewezen gekregen 

en het is bepaald geen straf om te 

mogen zingen in de kerk waar jaar-

lijks de Matthäus Passion door de 

Nederlandse Bachvereniging wordt 

uitgevoerd. Drie optredens van elk 

Muziek

Is een moderne vleugel beter dan 

één uit de 19e eeuw? Is ‘luider’ al-

tijd beter of mooier dan zachter en 

gearticuleerder? 

In het weekend van 9-11 oktober 

krijgt u in het Jagthuis de kans om 

verschillende pianofortes te horen, 

bespeeld door pianisten die op de 

instrumenten uit de vroege 19e eeuw 

thuis zijn: Kaoru Iwamura, Christina 

Scott Edelen en Ursula Dütschler. Alle 

concerten staan in het teken van 200 

jaar koninkrijk. Vrijdagavond speelt 

Kaoru een Turkse mars (M. Haydn), 

muziek van de slag bij Waterloo 

(Wilms), variaties op ‘God save the 

king’ (Beethoven). Hebt u wel eens een 

trommel op de piano gehoord? Kaoru 

zal het u demonstreren terwijl vertel-

ler Guy Sonnen begeleidende teksten 

voordraagt. Zaterdagavond wordt een 

Weens feestje nagespeeld: componis-

ten Vanhal, Ditters von Dittersdorf, 

Haydn en Mozart speelden destijds 

samen kwartet. Van hen hoort u nu 

pianokwartetten en twee trio’s, uitge-

voerd door Christina Scott Edelen op 

pianoforte, violist Antonin Rous, altvi-

oliste Suzan Rous en celliste Irene van 

den Heuvel. Zondagmiddag komen 

sopraan Francine van der Heijden en 

pianofortespeelster Ursula Dütschler 

met het programma ‘Op weg naar het 

koninkrijk’. Verhalen, liederen en mu-

ziek rond het koningshuis van onder 

meer Mozart, Belle van Zuylen, Hum-

mel, Ruppe en Ries. De pianofortes 

die u dit weekend kunt horen zijn een 

Fritz uit 1813 (vrijdagavond) en een 

Walter uit 1815 (zaterdag en zondag). 

Voor aanvang van het concert op vrij-

dag kunnen de eerste 20 aanmeldin-

gen om 19 uur aanschuiven voor een 

vegetarische tweegangen maaltijd.

Pianoƒorteweekend: vrijdag 9 okto-

ber, 20.15 uur – piano/verteller; zater-

dag 10 oktober, 20.15 uur – piano/vi-

ool/altviool/cello; zondag 11 oktober, 

15.30 uur - piano/sopraan.

Pianoƒorteweekend in het Jagthuis met
3 top-concerten

DOOR: JOOP GLIJN

Reserveren via de website www.jagthuis.nl, 

per e-mail via stal@jagthuis.nl of telefonisch 

0294-252609. De locatie van de concerten is 

Het Jagthuis, Middenweg 88, Nederhorst den 

Berg (Horstermeer).

’t KOOR! Une belle histoire 

Gesprekken rond de Bijbel
Ieder mens verbaast zich wel eens over 

zijn eigen gedrag, gedachten en gevoelens. 

Waarom reageer ik zo? De apostel Paulus 

zei het al: ‘Hoewel ik het goede wil doen, 

doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik 

het slechte en dat wil ik juist niet’. Over dit 

onderwerp o.a. gaan we ons de komende 

tijd verdiepen. Kan ik veranderen? Vind je 

dit onderwerp interessant, dan ben je van 

harte welkom op woensdagavond 7 okto-

ber om 20.00 uur. Het is gratis en de koffie 

staat klaar.

Emmaweg 57 Kortenhoef

Info: Kees Schalkers: 06-55326699

Jan Berger: 06-49141192. 

De bazaar/rommelmarkt van de 

Protestantse Gemeente Nederhorst 

den Berg op zaterdag 3 oktober is 

een jaarlijks terugkerend evene-

ment waar u van alles kunt vinden: 

spullen voor op kamers wonende 

studenten, boeken, kinderspeel-

goed, planten, huishoudelijke arti-

kelen, glaswerk, etc. 

Misschien vindt u wel iets voor ‘tus-

sen kunst en kitsch’. Verder is er al-

lerlei lekkers: gebak, fruit,  eieren en 

uiteraard koffie, thee en limonade 

om de inwendige mens te versterken.

De kinderen worden niet vergeten 

vanaf 13.00 uur komt de clown uit 

Kids City op bezoek. Er is nog meer 

vermaak voor jullie, bovendien kun 

je grabbelen in de grote ton, op zoek 

naar een pakje.  

Het Rad van Avontuur is terug en u 

hebt nog een kans op de hoofdprijs 

door de laatste loten te kopen. Onze 

historische Willibrordkerk vraagt 

veel  onderhoud en de opbrengst 

van de bazaar is daar dit jaar voor 

bestemd.  We zien u graag zaterdag 3 

oktober tussen 9.00 en 15.00 uur in 

de Bergplaats, aan de  Kerkstraat te 

Nederhorst den Berg. Tot dan!

Bazaar in en rond de Bergplaats

ca. 20 minuten werden verzorgd, met o.a. 

Gabriëlla’s Song en het bekende ‘Une belle 

histoire’dat ook het motto is voor ons eerste 

lustrum. 

Op 1 april 2016 bestaan wij namelijk 5 jaar 

en dat wordt groots gevierd met een jubile-

umconcert op zaterdag 2 april in het MCO 

in Hilversum. Maar daarover later meer. 

Getuige de reacties in de kerk kunnen 

we terug kijken op een geslaagd Vestival 

Vocal (de verbeterpunten krijgen we nog 

wel van onze dirigent te horen) en nu met 

volle kracht vooruit richting het jubileum. 

Hiervoor starten wij met een aantal nieuwe 

nummers, dus een mooi moment om even-

tueel in te stappen als je van zingen houdt 

bij de gezelligste vereniging van Wijdeme-

ren en omstreken. Kom gerust een keer op 

een donderdagavond kijken en luisteren bij 

een repetitie.

www.tkoor.nl
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Rembrandt van Rijnhof 16, Ned. den Berg

Dichtbij dorpskern 3 meter uitgebouwde middenwoning. Woon-

kamer van 38 m2 met zeer royale eethoek, eenv. keuken. De wo-

ning heeft een opknapbeurt nodig. Bent u die handige doe-het-

zelver die dit aanspreekt?

Vraagprijs € 212.500 k.k.

NIEUW

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

Uiterdijksehof 52, Nederhorst den Berg

Luxe half vrijst. villa aan woonerf met speeltuintje. Woonopp. 132 

m2. Deze up-to-date woning biedt veel waar voor z’n geld en is het 

bezichtigen meer dan waard. De Uiterdijksehof krijgt in 2016 een 

extra ontsluitingsweg naar de Vreelandseweg en de Randweg. 

Vraagprijs € 305.000 k.k.

NIEUW

NIEUW

Rivierahof 8, Nederhorst den Berg

Bijzonder royale helft van dubbele villa met besloten achter-

tuin op het oosten. Woonopp. 147 m2. L-vormige woon-/eetk. 

van 55 m2 met open haard en vide met werkplek. 3 royale slaapk, 

voorheen 4. 

Vraagprijs € 339.000 k.k.

Uitgebreide info over de deelnemende
woningen vindt u op onze website.

De Vijnen 12, Nederhorst den Berg

Uitst. onderh. ruime middenwoning op 200 m afstand van de 

Spiegel- en Blijkpolderplas met achtertuin op het z. Voll. geïso-

leerd, hardh. kozijnen, dubbele beglazing en systeemvloeren. Het 

is een heel verzorgde, complete woning waar je zo in kunt. 

Vraagprijs € 239.000 k.k.

NIEUW

NIEUW

Dobbelaan 32, Nederhorst den Berg

Uitst. onderh. royale half vrijstaande villa met uniek uitzicht op 

Spiegel- en Blijkpolderplas. 4 woonlagen bestaande uit basement 

met garage, bijkeuken, werkkamer en sauna. Royale woonverd., 5 

slaapkamers, 2 badkamers. Uitst. geschikt voor aan huis gebonden 

beroep.

Vraagprijs € 595.000 k.k.

3 OKTOBER
11:00 - 15:00 uur

Bridgeclub La Porta Salute  gaat 

bridgeles geven in de Berg-

plaats in Ned. den Berg. Inl. en 

aanmelden: 06-11102092.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 

de data van alle activiteiten van 

Spotjes, Spotpourri, Open Ate-

lier, Handwerkatelier op www.

despotfabriek.nl

Bent u 55-plusser en wilt u lie-

ver niet elke dag zelf koken? 

Dan heeft Amaris De Kuijer 

wellicht de oplossing voor u. U 

kunt voor € 8,50 p.p. 7 dagen 

p.w. van 18.00-19.00 uur bij 

ons eten. Meld u van te voren 

aan via tel.nr. 0294-253651 of 

per e-mail: trefpunt.dekuijer@

amaris.nl

Wist u dat iedere 1e en 3e 

woensdag van de maand van 

10.00-12.00 uur in De Biblio-

theek in Loosdrecht ervaren 

docenten van SeniorWeb aan-

wezig zijn voor uw computer-

vragen?

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; lo-

catie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 

035-6561131.

Klusjesteam Wijdemeren, voor 

ouderen en hulpbehoevenden. 

Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-

Graveland/Loosdrecht: 035-

6561860. A’veen/Nederhorst: 

035-6563001. Ook extra klus-

sers gezocht!

Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelingetje? 

Humanitas biedt ‘vriendschap-

pelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@

humanitas.n of 035-6286093.

Verenigingen kunnen hun ac-

tiviteiten vast laten zetten in de 

activiteitenagenda. Zendt uw 

activiteit met datum en plaats 

naar redactie@dunnebier.nl

In de vacaturebank van Versa 

Vrijwilligerscentrale zijn veel 

leuke vacatures te vinden. Info 

www.versavrijwilligerscen-

trale.nl

Wilt u bridgen op maan-

dagavond? Voor info bel 06-

20514045 Bridgeclub ‘La Porta 

Salute’.

Alle dagen van 10.00-12.00 uur 

en van 14.00-16.00 uur jeu de 

boules bij de Oude School in 

Kortenhoef. Reserveren: 035-

6561010.

Kort nieuws
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Woningbouw DOOR: HERMAN STUIJVER

Op 1 juli 2016 wordt de grens voor 

de Nationale Hypotheek Garantie 

opnieuw verlaagd, van de hui-

dige € 245.000 daalt de grens naar 

€225.000. 

Door: Frank Vermeulen

Wil je voor een nieuwe hypotheek 

de zekerheden en rentekorting van 

NHG krijgen? Dan mag de koopsom 

van de nieuwe woning per 1 juli 2016 

niet meer bedragen dan €212.264. Dit 

in verband met bijkomende kosten 

voor onder andere overdrachtsbelas-

ting, makelaar en notaris. Tot 1 juli 

2016 staat de maximale koopsom voor 

NHG nog op €231.132.

Maximale hypotheek omlaag

Per 1 januari 2016 mag een nieuwe 

hypotheek maximaal 102% van de 

marktwaarde van de woning bedragen. 

Voor 2015 staat dit percentage nog op 

103%. Jaarlijks zal dit percentage dalen 

met één procent tot 100% in 2018.

Per 1 januari 2016 wordt de hypo-

theekrenteaftrek weer iets verder be-

perkt. Het maximale tarief waartegen 

de rente aftrekbaar wordt is 50,5%. 

Dat staat voor 2015 nog op 51%. Deze 

maatregel treft alleen huiseigenaren 

die in de hoogste belastingschijf zit-

ten. Dat zijn in 2015 huiseigenaren 

met een bruto jaarinkomen boven 

€57.586. Voor elke €10.000 betaalde 

NHG-grens daalt opnieuw

Wat brengt 2016 voor woningeigenaren
hypotheekrente krijgen zij in 2016 ongeveer 

€50 minder belasting terug. Jaarlijks zal het 

maximale aftrekpercentage met 0,5% dalen 

tot 38% in 2041.

In een druilerig regentje gaven 

afgelopen donderdag wethou-

der Betske van Henten en Henk 

Poldermans, directeur bij Lithos 

bouw & ontwikkeling, het officiële 

startschot voor de bouw van het 

nieuwbouwproject NederVecht. Dit 

deden zij door een heipaal de grond 

in te boren samen met een aantal 

kopers van het eerste uur.

Vooraf waren omwonenden en kopers 

uitgenodigd in de kantine van sport-

complex Meerzicht waar twee ‘ambte-

naren Bakker en Knots’ met potsierlij-

ke feestmutsjes de gasten entertainden 

met confetti, serpentines, rolfluitjes en 

meer flauwiteiten. De wethouder en 

directeur waren in een open sloep 

vanuit Loosdrecht komen varen wat 

onder deze omstandigheden al een 

prestatie was. Bij de opening boden 

paraplu’s en witte laarzen en witte 

regenjassen bescherming tegen het 

overtollige hemelwater. Drie kopers 

van drie type woningen mochten op 

de symbolische eerste betonnen hei-

paal een wens spuiten. Voor de Sluis-

woningen schreef mevrouw De Vries 

‘verliefd’, mevrouw Ravenhorst en de 

heer Van Veenendaal vulden aan met 

‘geluk’ namens de twee-onder- één-

kappers en de heer Vreeman sloot af 

met ‘wonen’ voor de appartementen. 

Lithos bouw & ontwikkeling uit 

Amersfoort is verantwoordelijk voor 

de ontwikkeling en de uitvoering van 

het bouwproces. De verkoop van het 

project startte begin 2015 en de op-

levering van het project is gepland in 

het voorjaar van 2016.

 

Het plan

De bouw van de eerste fase omvat 33 

koopwoningen en -appartementen en 

60 huurwoningen en -appartementen. 

Alleen van woningtype Sluis zijn nog 

enkele woningen te koop. De prijzen 

hiervan zijn vanaf € 310.000,= v.o.n. 

De overige woningen en appartemen-

ten zijn allemaal verkocht. De nieuwe 

wijk kent een ruime opzet, met volop 

aandacht voor groen en water. Bomen 

aan weerszijden van de weg, groene 

hagen langs de voortuin en bruggetjes 

over het water geven plan NederVecht 

haar dorpse gevoel, uiteraard met het 

comfort en de woonwensen van nu. 

Architect van het plan is Egbert van 

Dijk. Hij heeft gekozen voor een her-

kenbaar, authentiek Nederlands stem-

pel met schuine oranje pannendaken, 

vriendelijke dakoverstekken, gede-

tailleerd metselwerk in gevarieerde 

roodbruine aardetinten en uiteraard 

de herkenbare witte kozijnen. Deze 

architectonische keuze past precies in 

het totaalplaatje van de wijk.

Belangstelling?

Frank Vermeulen Makelaardij en Si-

No makelaars verzorgen de verkoop 

van dit project. Op de site www.neder-

vecht.nl vindt men alle actuele infor-

matie over het plan en kan men zich 

ook inschrijven als geïnteresseerde. 

Op deze prachtige locatie is ook een 

aantal architectuur vrije kavels be-

schikbaar. U kunt hier dus naar eigen 

Eerste paal NederVecht geslagen

ontwerp een droomhuis laten ontwerpen 

en realiseren! Binnenkort is een website be-

schikbaar www.nedervecht-kavels.nl. Voor 

meer informatie kunt u ook contact opne-

men met gemeente Wijdemeren.

In een later stadium van de bouw zal via de 

website informatie over de verhuur van de 

verschillende woningen en appartementen 

bekend gemaakt worden.

 

Zondagochtendwandeling 
Op zondag 4 oktober organiseren Miran-

da van den Eijnden van Artesia en Wen-

dy Pater van In de Ontmoeting weer een 

boswandeling na verlies. De wandeling is 

bedoeld voor mensen die met overlijden 

te maken hebben (gehad). Lotgenoten 

hebben elkaar veel te vertellen en hoeven 

niet veel uit te leggen. 

Daarnaast kunnen de deelnemers terecht 

bij Miranda en Wendy met hun verhaal 

en vragen. Beiden zijn ervaringsdeskun-

dige en werken als verliesbegeleider. 

4 oktober; 10.00 uur; 

De Serre van Land en Boschzigt 

Leeuwenlaan 34; 1243 KB ’s- Graveland;

€ 7,50 .

Aanmelden: info@praktijkartesia.nl 

of bel naar 06-23665687. 

Zie ook www.praktijkartesia.nl.

Er is een vacature bij de GTC 

Toerschaatsen voor een con-

tactpersoon met ijsclubs in het 

Vechtsplassengebied, bij voor-

keur woonachtig in de gemeente 

Wijdemeren. 

Wij ondersteunen toertochten in Ge-

west Noord-Holland/Utrecht met o.a. 

ijscontroles, aanmeldingen van toer-

tochten en voorraden stempelkaarten. 

Ook organiseren wij jaarlijks in okto-

ber een contactavond met toertoch-

ten. De GTC vergadert 2 à 3 x per jaar. 

Geschikte kandidaten zijn ons inziens: 

een natuurijsmeester, een schouw-

meester van het waterschap, een vrij-

williger die ervaring heeft met het or-

ganiseren van sportevenementen. Of 

een gepensioneerd medewerker met 

werkervaring bij de politie of ambu-

lances.

Heb je interesse? Weet je iemand die 

hiervoor geschikt is? S.v.p. neem dan 

met ons contact op met Willem Rol; 

Voorzitter GTC Toerschaatsen; 

075 – 6411924; willem.rol@icu.nl 

Zie ook: 

www.knsb-nhu.nl/toerschaatsen.

Vacatures GTC Toerschaatsen
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Zaterdag 26 september jl. 

werd er op de boulebanen 

in Ankeveen het M/M - V/V 

toernooi gespeeld.

Onder een stralende najaarszon 

werden deze dag partijen ge-

speeld die het predicaat hoofd-

klasse mee konden krijgen. Dat 

het niveau erg hoog was, bleek 

uit de teamsamenstellingen. 

Men zocht zijn of haar boule-

maatje voor de hele dag op.

In de eerste ronde kwamen de 

teams tegenover elkaar door 

loting en daar lukte het soms 

wel en soms niet. Bij een 0-7 

achterstand toch de wedstrijd 

doen kantelen dat de partij met 

13-8 gewonnen werd was fraai. 

Dit gebeurde tegen een van de 

favoriete teams. Nadat alle par-

tijen gespeeld waren, kwam er 

eerst een hapje door voordat 

de loting van de tweede ronde 

kon plaatsvinden. Ook in deze 

ronde weer erg onvoorspelbare 

partijen die fraai petanquespel 

lieten zien. Toen de tussen-

stand werd opgemaakt, bleek er 

een trio bovenin te draaien. En 

lootte men ook hier weer tegen 

elkaar zodat de spanning soms 

te snijden was. Zo bleven er 2 

teams met 3 gewonnen partijen 

over en 4 teams met 2 winstpar-

tijen. De wedstrijdleiding had 

voor de vierde wedstrijd iets 

moois in petto waar 

niemand iets van afwist. Zij 

lootte voor de laatste ronde dus 

op sterkte: nummer 1 tegen 

nummer 2 en verder opvolgend.

Ben Berends en Wim Bornhijm 

wonnen ook hun laatste partij 

en waren de winnaars van dit 

toernooi met 4 gewonnen par-

tijen en een saldo van 25 punten 

in de plus. Gevolgd door Kees 

van Schaik en Stef Fokker en 

Elly van Vliet en Nel Wiegers op 

de derde plaats. 

Man/man -  Vrouw/-
vrouw Toernooi

DOOR: AD VAN BENSCHOPSport

Nederhorst zit duidelijk in de hoek 

waar de klappen vallen. Maar liefst 

8 spelers waren niet beschikbaar 

voor trainer Laansma en tijdens de 

wedstrijd in Almere tegen AS’80 

moesten binnen het half uur zowel 

Jeffrey Terlien als aanvoerder Jean 

Yves van de Korput ook gebles-

seerd naar de kant. 

Met het inbrengen van twee A- ju-

nioren Joost Weber en Jesse Lamme 

bestond het elftal uit een veredeld ju-

niorenteam, aangezien Thomas Grol-

leman al in de basis was gestart. Na 

rust viel ook Milan van Haagen nog 

uit en kwam Pepijn Schols, ook A –ju-

nior, erbij.

In de twaalfde minuut werd een fout 

van Jeffrey genadeloos afgestraft en 

betekende een vroege achterstand. 

Niet veel later toen Jeffrey werd be-

handeld langs de lijn viel al de tweede 

tegentreffer. Toch kwam men voor de 

rust nog terug. Rijk Bruins anticipeer-

de goed op een inworp van Nick van 

Leijden en scoorde beheerst. Gelijk na 

rust een beste kans op de gelijkmaker. 

Waar de gelijkmaker niet viel was het 

uit een makkelijk gegeven vrije trap 

wel raak voor de thuisploeg. Toen 

twaalf minuten voor tijd een Almeer-

der ongehinderd kon aanleggen, was 

het duel gespeeld. Er vielen in de laat-

ste vijf minuten nog drie doelpunten 

waaronder een van Rijk maar dat was 

alleen van belang voor de statistiek. 

Voetballen in Nederhorst

Ruim verlies van AS’80
Senioren

Nederhorst 2 verloor bij Abcoude in een 

slecht duel met 3-2. Nederhorst 3 daarente-

gen is de competitie uitstekend begonnen. 

Voor de derde keer op rij wist men te win-

nen. Nu werd ’s-Graveland-3 in eigen huis 

verslagen.

Jeugd

De A1 won in een stroef gespeelde wedstrijd 

makkelijk met 5-1 van Kockengen. Ook de 

resultaten van het meisjes C- team blijft op-

vallen. Net begonnen werd er uit bij SCH’44 

met 8-1 gewonnen. Ook een prima zege voor 

de E1 bij Hertha en de F1 op Altius F2.

Zie: www.vvnederhorst.org

Vanuit ons kamerraam zie ik 

een prachtige wolkenlucht 

met een mooie lichtval over 

en door de bomen. Veel schil-

ders hebben die Hollandse 

herfstluchten in de loop van 

de jaren in Hollandse land-

schapschilderijen vereeu-

wigd. 

En nog altijd zijn de wolken 

en hun lichtdoorlatingen een 

mooi kijkspel. Sommige wol-

ken zijn heel groot en lijken 

wel hele bergpartijen, andere 

zijn juist lange slierten. In het 

weiland lopen enkele schapen, 

zoals bijna altijd met hun neus 

naar het gras gericht. Ik heb wel 

medelijden met die schapen 

want ze lopen er tegenwoordig 

belachelijk bij, met dikke ge-

kleurde stippen op hun achter-

ste. De kleur van de stip is van 

het krijtblok van een bepaalde 

ram die ze in bepaalde tijd ge-

dekt heeft. Ik heb begrepen dat 

de boer zo weet wanneer een 

bepaalde ooi door wie en wan-

neer gedekt is. Het ziet er al-

leen niet uit, die schapen lopen 

voor lul met zo’n stip op hun 

reet. Zou die boer dat thuis in 

bed ook doen? Kom vrouw, 

dan krijg je een blauwe stip op 

je kont. En als hij de volgende 

avond weer achter de gebreide 

broek ligt en een groene stip 

ziet, dan weet hij, oké buur-

boer Joris is vanmiddag ook 

langs geweest. Ik krijg nu vast 

op mijn kop van onze hardwer-

kende boeren, en gezien als een 

alleswetend burgermannetje. 

Ze hebben gelijk, ik weet niets 

van het harde bestaan van een 

moderne boer. Alleen dat hij 

aan allerlei regelgeving moet 

voldoen en dat het bestaan van 

een boerenbedrijf afhangt van 

heel veel werkuren. Simpel, met 

een 38- urige werkweek kom je 

er niet als boer. Maar eigenwijs 

als ik ben ga ik toch nog een 

opmerking maken over, vol-

gens mij een belangrijk onder-

deel van het boerenbedrijf, het 

vee in het weiland. Al jarenlang 

zie ik schapen en koeien bij een 

temperatuur van 30gr. of meer 

zoeken naar een beetje scha-

duw. In hun weiland is geen 

enkele schaduw, er is nooit een 

boom te bekennen. Ze zoeken 

dan de randen van de sloot op, 

want daar is schaduw van bo-

men. En je hoort ze bijna zuch-

tend neervallen langs de rand 

van de sloot en blij zijn met dat 

kleine strookje schaduw uit de 

straat van die burgermannetjes 

en vrouwtjes. Bomen in hun 

weiland die tijdens de steeds 

warmere zomers, schaduw 

geven, zou het vee wel lekker 

vinden, tenminste dat denk ik 

als burgermannetje. Bomen in 

het weiland geven ongetwijfeld 

ongemak voor de boer bij het 

bewerken van het land. Maar 

misschien langs een sloot of 

met enkele bomen bij elkaar 

zou toch moeten kunnen. Vol-

gens mij krijgen boeren die 

dat doen juichende koeien en 

schapen in hun land, en zijn ze 

vast meer productief voor hun 

baas. 

slotsom@ziggo.nl 

NEB, gemerkt
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DOOR: MARK HILBERTSSport

Ploeteren, afzien, maar vooral ple-

zier hebben, dat is de Mudrace in 

Nederhorst den Berg die onlangs 

georganiseerd werd. Er zijn veel 

positieve reacties bij de organisatie 

binnengekomen, zegt organisa-

tor Martin van Wijk van de Bergse 

Runnersclub. 

Hij sprak een woord van dank aan alle 

verenigingen, de brandweer Neder-

horst en alle vrijwilligers die geheel 

belangeloos hun medewerking ver-

leenden en noemde daarbij speciaal 

de bedrijven Galesloot en Van Wijk 

op wiens terrein het evenement ge-

houden werd.

“Het is belangrijk dat we weer een 

flink geldbedrag hebben opgehaald 

voor het goede doel”, vervolgt van 

Wijk. Er is ruim zevenhonderd euro 

met het sportevenement opgehaald. 

De BRC kiest er dit jaar voor om de 

opbrengst beschikbaar te stellen ten 

bate van het ouderendiner dat op 

woensdag 16 december wordt georga-

niseerd in de gezellige Bergstube in de 

ijshal aan de Blijklaan. 

De Bergse bassischooljeugd uit groep 

acht zal de ongeveer honderd ouderen 

bedienen tijdens het diner. Om het 

geheel in goede banen te leiden zijn 

daarnaast ook nog twintig vrijwilli-

gers actief. Er wordt niet alleen heer-

lijk gegeten en gedronken, er zijn ook 

optredens van onder andere kunst-

schaatsster Romy van Schaik.  Sasja 

Zwagerman levert een vocale bijdrage 

en het Shantykoor ‘Op de Ree’ treedt 

op. 

“We zijn al volop bezig met de voor-

bereidingen voor Nederhorst on Ice”, 

zeggen Bart IJkhout en Aad Dijs van 

de IJsclub Nederhorst den Berg. Ook 

dit jaar is er weer een gevarieerd aan-

bod aan activiteiten: schoolschaatsen, 

de Curling-competitie, de schaatsles-

BRC overhandigt opbrengst Mudrace 
aan IJsclub

sen voor de jeugd en diverse optredens in 

de Bergstube. Nieuw is het ijshockey, deze 

spectaculaire sport zal ook beoefend kun-

nen worden op de kunstijsbaan. De opening 

van Nederhorst on Ice is op zaterdag 20 no-

vember. 

In een druk bezochte manege 

Laanhoeve werd afgelopen zon-

dag het nieuwe wedstrijdseizoen 

geopend met de wedstrijden in de 

N-dressuur. Dit is de startklasse.

Bij 4 wedstrijdpunten in de N1 mag 

je starten in de hogere N2 klasse. De 

behaalde punten bepalen tevens of 

je aan het eind van het seizoen mag 

starten bij de clubkampioenschap-

pen.

Juryvoorzitster Liesbeth Slootbeek 

zag als eerste 30 deelnemers hun 

proef afleggen in de N1-1 dressuur. 

Er werd zeer goed gereden en het 

was voor Liesbeth en haar schrijf-

ster Marieke van Schaik dan ook niet 

eenvoudig te bepalen wat de uitslag 

zou zijn. 

Uiteindelijk werd dit: 1.Sacha Croon 

op Vitalis - 111.5 pnt; 2. Britty v.d. 

Bosch op Vlinder  - 109 pnt; 3. Dja-

milla Appel op Silver - 108.5 pnt.                           

Vervolgens ging een twintigtal rui-

ters van start in de N2 -klasse. Zij re-

den de N2-8 proef.

Juryvoorzitster Dominique Droog 

werd geassisteerd door schrijfster 

Rocha Waals.Zij kwamen tot de vol-

gende uitslag: 1. Anouk Knecht op 

Held - 121 pnt; 2. Merel Stuur op Max 

- 117 pnt; 3. Demy Simons op Wobke 

- 116 pnt. 

Ook hier mag de deelnemer in de 

hogere klasse starten bij het behalen 

van tenminste 4 wedstrijdpunten. 

Bijzondere dank aan alle mensen 

die de proeven hebben voorgelezen 

en aan de stalmeester voor het goed 

geordend binnen- en buitenlaten van 

de deelnemers in de binnenbak.

Het wedstrijdseizoen wordt op zon-

dag 4 oktober vervolgd met wedstrij-

den in de B, L en M-dressuur.

Er gaat zelfs één deelnemer van start 

in de Z-dressuur. Met 42 inschrijvin-

gen belooft dit weer een mooie paar-

densportdag te worden bij de Rijver-

eniging Nederhorst den Berg.

Uitslagen dressuurwedstrijden 
Nieuws Club 4711
Uitslag herfstcompeti-

tie biljarten (maandag-

poule) 21 sept.: Dhr. 

B.Worp (10 pt.), Mw. 

T.Mulders (8 pt.), Dhr. 

J.Vrijburg (6 pt.), Dhr. 

R.Borggreve (4 pt.), Dhr. W.Clements (4 

pt.), Mw. D.Giavarra (4 pt.)

Uitslag maandtoernooi biljarten

26 sept.: 1. Dhr. H.v.d.Burg & Dhr. 

R.v.Huissteden (12 pt.), 2. Mw. 

D.Giavarra & Dhr. M.Zieleman (10 pt.), 

3. Mw. L.Pappot & Dhr. P.v.Valkenburg 

(8 pt.), 4. Dhr. W.Clements & Dhr. 

J.v.Wijnen (6 pt.)

Programma Club 4711

Donderdag 1 okt. 19.30 uur: onderlinge 

competitie BV Overmeer, zaterdag 3 

okt. 16.00 uur: herfstcompetitie biljar-

ten, maandag 5 okt. 19.30 uur: herfst-

competitie biljarten

Achterveld bleek een zeer taaie 

tegenstander die probeerde het 

spel van ASV ‘65 te ontregelen, dat 

lukte in de beginfase. 

Door: Dick Blom

Het was in de 23e minuut een verre 

uittrap van goalie Gregory Hellings 

op de goed positie kiezende Stefano 

Holwijn, die fraai de centrale verde-

digers verschalkte en de 1-0 binnen 

schoot. Kort daarna was het alweer 

gelijk. Het was wederom Stefano 

Holwijn die kort na rust uit de draai 

met een strak schot de 2-1 liet aante-

kenen. Achterveld kwam al snel terug 

tot 2-2 na slordig verdedigen ach-

terin. De wedstrijd kon alle kanten 

uit, maar de individuele kwaliteiten 

van ASV gaven de doorslag. Prince 

Decker stelde Bernio Dap in staat de 

3-2 te scoren. Vlak voor tijd was het 

Stefano Holwijn die zijn derde goal 

maakte na goed aangeven van Bernio 

Dap (4-2). 

2e verliest 

Te snel keek men al tegen een 0-2 

achterstand aan, waardoor er achter 

de feiten aangelopen werd. Farred 

Benzema scoorde de aansluitings-

treffer, maar Batavia bracht de rust-

stand op 1-3. Na rust ging ASV ach-

terin 1 op 1 spelen en dat wierp zijn 

vruchten af. Farred Benzema scoorde 

de 2-3, na een assist van Marouane 

Elamdalahui. Yordi Blokker maakte 

de gelijkmaker in de 74e minuut, na 

een assist van Andrew Chaw. ASV 

ging voor de winst, maar vlak voor 

tijd werd dit afgestraft en stond men 

met lege handen.

Veteranen winnen

The good old greens hebben een 

knappe 4-3 overwinning behaald. 

Een kwartier voor tijd stond het nog 

Voetballen in Ankeveen

1e elftal ASV ‘65 zonder puntverlies
2-3 voor Batavia. Sander Schleiffert (3x) 

en Marc Bouwman waren de doelpunten-

makers. Dick Blom speelde balvast op het 

middenveld zijn eerste wedstrijd.

Verder

Zaterdag 2 verliest met 4-3 van ‘t Gooi, 

doelpuntenmakers Yoeri en Wouter Steen-

voorden en Andrew Chaw. C1 wint met 5-0 

van ‘t Gooi, doelpuntenmakers en met E1 

met 2-13 onderuit tegen SDO.
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Net als vorige week kende het 1e 

een bliksemstart (doelpunt Jimmy 

Reijnders) dat nu alleen werd ge-

volgd door een snelle gelijkmaker. 

Jimmy scoorde op slag van rust zijn 

tweede en ging ’s-Graveland ietwat 

onverdiend met 2-1 rusten. 

In de 2e helft maakte Sporting Al-

mere aanspraak op de gelijkmaker 

die na een ongelukkige handsbal van 

Jochem van den Brand er ook kwam: 

2-2. Dat was ook de eindstand waar-

mee beide ploegen tevreden moesten 

zijn.

Senioren

Een 3-0 achterstand, het met een 

blessure uitvallen van doelman Jo-

rino van Gils: het was niet genoeg om 

het 2e te knakken. Doelpunten van 

Martijn Steenvoorden (2x) en Fabian 

van de Walle (1x) leverden een 3-3 

gelijkspel op tegen Saestum in Zeist. 

Twee keer de lat in de slotfase stond 

een gelijkspel in de weg bij het 3e 

tegen Nederhorst, dat met 0-1 won. 

Geen succes voor het 4e en 35+ die 

het weekend met duidelijke nederla-

gen afsloten.

Meisjes/VR1

F6M speelde in Utrecht om tegen 

Kampong F12M te spelen. Helaas 

verloren ons jongste meisjesteam 

met 6-1. Door maar liefst zeven doel-

punten van Gwen Kamphorst won de 

ME1 met 1-9 tegen Jonathan ME2. 

De MD1 en MD2 wonnen hun wed-

strijden tegen BFC MD2 met 16-0 en 

van Eemnes MD1 met 0-2. De MC1 

trof de koploper en CJVV MC1 was 

duidelijk te sterk: 0-11 verlies. De 

MB1 is de competitie goed begonnen 

en ook nu won het van AS’80 MB1 

met 2-5. Tot de rust (2-2) ging het ge-

lijk op tussen de MA1 en Valleivogels 

MA1. Aan het einde trok de MA1 aan 

het kortste eind: 3-5 verlies. De VR1 

tenslotte moest al vroeg in actie ko-

men. Tegen koploper Odysseus VR3 

behaalde het een zeer verdienstelijk 

0-0 gelijkspel.

Vier tegen vier toernooi 

Op dinsdag 20 oktober organiseert 

de jeugdcommissie weer het 4x4 

toernooi voor pupillen en C junio-

ren. Binnenkort start de inschrijving 

via de website van de vereniging.

Zie: www.svsgraveland.com. 

Voetballen in ‘s-Graveland 

Tevreden met 2-2 gelijkspel
Munitie gevonden
Op de bodem van het Hilversums Kanaal 

heeft de politie 250 kogels gevonden. Het 

gaat volgens een woordvoerster om scher-

pe munitie van verschillende kalibers. 

Hoe de kogels in het kanaal zijn beland, is 

niet bekend. Er is nog niemand opgepakt. 

De politie controleerde zaterdag fuiken 

bij Kortenhoef. Daarbij zagen de agenten 

iets glimmen op de bodem, wat leek op 

munitie. Omdat het te laat in de dag was 

om nog onderzoek te doen, beveiligden 

ze de plek en kwamen ze zondag terug. 

Toen bleek dat het kogels waren. Die zijn 

voor onderzoek meegenomen naar een 

politiebureau (Wessel Kok). 

‘Sorry, sorry, sorry’ waren de woorden van Tommy-Boy op de uitnodiging. 

Op z’n 14e verjaardag kwamen honderden samen op de hei bij de Schaapskooi in 

Blaricum om zijn dood te vieren met ‘Lang zal hij leven’.  Zijn ‘niet biologische broer’ 

Tom Cornelissen leidde een indrukwekkende bijeenkomst met Milica, Michael en Summer Kulkens, familie, klasgenoten, 

vrienden, scouting, kennissen, buren en zijn vriendinnetje Lauraly. Een eerbetoon met gedichten, woorden, liedjes, muziek, 

wensen, ballonnen en ‘apples’ voor de ‘sterrenjager’ die op 22 augustus werd aangereden op de Franse Kampweg.   

Wijdemeren in Beeld

Konijnenfokkers
Op vrijdag 2 oktober opent de Korten-

hoefse Konijnen Fokvereniging een ten-

toonstelling met konijnen en cavia’s. De 

opening is om 20 uur. Ook zaterdags kunt 

u in het clubgebouw aan de Kwakel tus-

sen 11 en 15 uur een kijkje komen nemen. 


