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ANKEVEEN- Afgelopen zaterdag 

werd door zus Rie Torsing- Hilhorst 

en achterkleinzoon Dylano on-

der grote belangstelling het Wout 

Hilhorsthof in Ankeveen geopend. 

Een eerbetoon aan de eerste redac-

teur van de Wie Wat Waar die veel 

betekend heeft voor de Ankeveense 

gemeenschap. 

Door: Herman Stuijver

Het wemelt van de paraplu’s op deze 

druilerige zaterdagmiddag aan het 

eind van de Arnoud Voetlaan in An-

keveen. Zelfs Wouts dochter Anjo 

uit het verre Limburg is aanwezig. 

Ze leest nog wekelijks het Weekblad 

Wijdemeren. Na de opening door de 

zoons Evert en Dick Hilhorst voeren 

diverse sprekers het woord. Ex- bur-

gemeester Wim Kozijn verwijst naar 

dominee Arnoud Voet en vele andere 

‘bobo’s’ die een straat naar zich kregen 

vernoemd. Hij noemt het ‘gerechtig-

heid’ dat bij dit hofje voortaan het 

naambordje hangt van Wout Hilhorst, 

op een paar honderd meter van zijn 

politieke rivaal Wim de Kwant. Wout 

was een kleurrijk mens die als postbo-

de veel wist van het dorp en die zich 

ook politiek stevig roerde. Hij was 

oprichter van KAG- Belang (Korten-

hoef- Ankeveen- ’s-Graveland) en zat 

tussen 1970-1974 in de gemeenteraad. 

Dat later opging in Dorpsbelangen 

waarvoor hij tussen 5 september 1978 

en 27 april 1983 in de raad zat. Hij 

stapte eruit, omdat er een rookverbod 

kwam, want Wout kon niet zonder 

zijn Camels, weet ook zijn vroegere 

makker Co de Kloet. Die ook mooie 

herinneringen ophaalde aan Wout. 

Kleindochter Monique Plooij verhaal-

de over de woning van haar opa waar 

zijn vrouw Nel het postkantoor be-

heerde. Het was een zoete inval waar 

rond etenstijd soep op het vuur stond. 

Met biertjes en sigaretten was het al-

tijd gezellig rond de tafel.  

Hij zette zich in voor talloze verenigin-

gen: oprichter van de afdeling handbal 

van ASV maar ook voetbaltrainer- en 

leider, tevens officieel KNVB- scheids-

rechter. Daarnaast was hij secretaris 

van onder andere de Stichting Cultuur 

en Vermaak Ankeveen en van de fan-

fare Vriendschapskring 

Wie Wat Wout

Voor Wout Hilhorst was misschien 

wel het allerbelangrijkste ‘zijn’ Wie 

Wat Waar, de voorloper van het Week-

blad Wijdemeren dat hij in oktober 

1974 oprichtte. Bij een toevallige 

ontmoeting met drukker Ed Dunne-

bier opperde Wout het plan om een 

nieuw blad uit te geven. Toen nog als 

tegenhanger van de Triangel. En zo 

geschiedde. Het was altijd een drukte 

van belang in huize Hilhorst waar 

Wout druk bezig was het blad te vul-

len, in een mix van drukinkt en nicoti-

ne.  “Wout was de Wie Wat Waar” zegt 

Ed Dunnebier, vandaar zijn veelzeg-

gende bijnaam ‘Wie Wat Wout’. Burge-

meester Kozijn weet nog dat Wout ‘m 

wel eens advies vroeg ‘of zijn tekst niet 

te scherp was’. 24 jaar hield hij zich be-

zig met het nieuws uit de drie dorpen. 

Grondlegger Wie Wat Waar 
geëerd met Wout Hilhorsthof 

Steunpilaar

Boven al zijn activiteiten was Wout Hil-

horst een beminnelijk mens, blijkt uit vele 

geschriften. Een levensgenieter, een steun-

pilaar voor de gemeenschap die altijd met 

raad en daad klaar stond. Wout leefde tus-

sen 1926 en 1998. Kees Degenkamp zei 

eens tegen Wout: ‘Je bent een bijzonder 

mens’ waarop hij na enige aarzeling ant-

woordt: ‘Ik zal er eens over nadenken’. Het 

bijzondere van het gewone, dat typeerde 

Wout Hilhorst. Tot slot sprak de 86-jarige 

zus Rie nog de wens uit dat dit hofje ‘vrede 

en geluk’ mag brengen. 

Zondag 8 oktober om 14:15 uur kre-

gen wij een oproep vanuit de meldka-

mer ‘dier in nood’ Cannenburgerweg 

Ankeveen. Bij de Drie Dorpen in de 

vaart zwom een zwaan met een ge-

broken onderkaak. 

De dierenambulance was daar al 

eerder bij geroepen, maar kon niet 

bij de zwaan komen. Met de boot en 

een aantal zwemmers hebben wij de 

zwaan richting het heel toepasselijke 

restaurant ‘het Swaentje’ gedreven om 

hem daar in de sluis te kunnen van-

gen. Maar hij was ons toch nog te snel 

af en vloog langs de zwemmers en de 

boot heen terug. Uiteindelijk heeft een 

zwemmer in de boot de zwaan weten 

te overmeesteren 

en is hij met de 

dierenambulance 

naar de dieren-

arts gebracht. 

Daar is zijn sna-

vel gehecht en na 

omstandigheden 

maakt de zwaan 

het goed.

Brandweer redt zwaan

(v.l.n.r.) Dylano, Dick, Rie en 

Evert Hilhorst na de opening
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 15 okt.: 09.30 uur: 
 Liturgiegroep.
◗ St. Martinus     
 Wo. 11 okt.: 19.00 uur: 
 W. Balk, 
 Za. 14 okt.: 19.00 uur: 
 R. Simileer. 
◗ OLV Hemelvaart 
 Do. 12 okt.: 09.30 uur: W. Balk,   
 Zo. 15 okt.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé,
 Wo. 18 okt.: 10.00 uur: 
 W. Balk en J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 15 okt.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel    
 Zo. 15 okt.: 10.00 uur:  
 Drs. E. Aarsen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 1 okt.: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 15 okt.:  09.30 uur:  
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 15 okt.: 11.00 uur:
 Nescio-lezing / koffieconcert. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
 Zo. 15 okt: 10.00 uur: 
 P. Stolk.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 15 okt: 10.00 uur: 
 Ds. G. Hagens,
  15.00 uur: Ds. J.A. Vos.

GooiTV
Vanaf 11 oktober zendt GooiTV de volgende programma’s uit: TV Magazine met o.a. de 

Kinderboekenweek, voetbalclub Nederhorst den Berg bestaat 50 jaar, 112-wedstrijd 

brandweer, ‘megaschilderij’ Pieter Goldstein is af, de lerarenstaking in het basisonder-

wijs en de opbrengst van de verkoop van de olifantenbeelden in Laren;  In RegioHub 

gaat het over de Dementheek in Wijdemeren;  In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt 

met Gerben Struik (wethouder Gooise Meren) en Theo Reijn (wethouder Wijdemeren) 

over diverse zaken uit hun portefeuille.

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
vr. 13 okt. 20.00 u. Alg. Ledenverg. Ankeveense IJsclub Clubgeb.St.End22A, Ankeveen

vr. 13 okt 20.15 u. Estafest, popconcert Dillewijn, Ankeveen

za. 14 okt. 09.30 u. Spotjes, herfstcollage Kidswereld, boven Meerzicht

za. 14 okt. 14.00 u. Herfstbos op de buitenplaatsen Bez.centr. NM; ’s-Graveland

za. 14 okt. 16.00 u. Fam.concert ‘Strijkkwartet van Sax’ Oude Kerkje, Kortenhoef

zo. 15 okt. 11.00 u. Nesciolezing Oude Kerkje, Kortenhoef

zo. 15 okt. 11.00 u. Oerrr Wilde Buiten Dag Bez. Centr. NM; ’s-Graveland

do. 19 okt. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Ldr.

za. 21 okt. 10.00 u. Certificaten Nederhorst on Ice Willie Das Plein, NdB.

za. 21 okt. 20.00 u. Voorronde NK. Team Pokeren Wapen van Ankeveen

zo. 22 okt. 10.30 u. Herfstbos op de buitenplaatsen Bez.centr. NM; ’s-Graveland

wo. 25 okt. 15.30 u. Kinderen: Meneer Monster Dillewijn, Ankeveen

za. 28 okt. 13.00 u. Open middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef

za. 28 okt. 14.00 u. Herfstbos op de buitenplaatsen Bez.centr. NM; ’s-Graveland

za. 28 okt. 19.30 u. Nacht van de Nacht- wandeling Bez.centr. NM; ’s-Graveland

di. 31 okt. 20.00 u. Extra commissie Begroting Rading 1, Ldr.

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66

W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16

C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62

L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)

Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

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

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN

                       We zijn woensdag tot en met zondag open.
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Aanleveren van tekst
In Word (doc bestand) opsturen voor vrijdag
16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is 

de sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

 Stan Poels (PvdA/GrL.) betoogt met rechts 

fractieassistente Marleen van Hoeve en Ria 

Hennis (DB) en links Sieta Vermeulen van de 

VVD (foto: Douwe van Essen//WWK)

WIJDEMEREN- Als over 10 jaar 

het Gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen is afgerond, dan zijn 

de plassen schoner, zijn er aantrek-

kelijke recreatievoorzieningen op 

en langs het water en zal de grote 

karekiet nog steeds lustig fluiten. 

De commissie Ruimte & Economie 

sprak over het mega-akkoord van 77 

miljoen, ondertekend door 20 par-

tijen. Ook wethouder Jan-Jaap de 

Kloet mag op 6 december zijn hand-

tekening zetten, want Wijdemeren 

doet mee voor 3 miljoen.

De rij van zeven insprekers werd ge-

opend door de heer Linssen namens de 

werkgroep die de Loenderveense plas 

langs de Horn- en Veendijk onaan-

getast wil laten. Ruim 1700 bewoners 

tekenden een petitie tegen een kanaal 

door deze plas om een vaarverbinding 

tussen de Wijde Blik en de eerste plas 

mogelijk te maken. Juist omdat men 

voorstander is van het herstel van de 

natuurwaarden die het Gebiedsak-

koord beoogt, vinden de bezwaarden 

het kwalijk dat het Natura2000- gebied, 

met onder andere de grote karekiet, 

wordt aangetast. In een ontmoeting 

met gedeputeerde Loggen was gebleken 

dat een ‘tussenfase’ mogelijk is, waar-

bij andere varianten om een rondje te 

kunnen varen bespreekbaar zijn. Log-

gen had gesproken van een weeffout en 

wil de werkgroep mee laten praten. Dit 

alternatief was de belangrijkste consta-

tering van de avond. Vrijwel alle spre-

kers grepen deze kans aan om de tegen-

standers over de streep te halen. Want 

verder waren de heer Linssen c.s. vol 

lof over het Gebiedsakkoord. “Wij zijn 

geen antipartij” zei hij. Alleen de ‘gebo-

ren en getogen Loosdrechter’ Jaap van 

Waveren, ex-wethouder, ging er hard 

tegenin. Hij noemde de reacties van 

degenen die ‘handen af van de Loen-

derveense plas’ roepen ‘eigenbelang’. Hij 

zag een voordeel, het vuil door oever-

afkalving e.d. zou door het kanaal juist 

worden tegengehouden. Van Waveren 

pleitte voor het algemeen belang. 

Steun

Ook andere sprekers ondersteunden 

het Gebiedsakkoord vanwege de gro-

te kansen voor de watersport. Jasper 

Blom, namens de HISWA, wees op an-

dere recreatiebehoeften waarin kortere 

rondjes dan 5 uur varen zeer gewenst 

waren. Meer variatie in vaarroutes dus. 

Ook Blom was bereid mee te denken 

aan een andere oplossing. Peter Op de 

Beek vertegenwoordigt een breed plat-

form, hij noemde het akkoord ‘dé kans 

op kanteling’ na 30 jaar zeuren en stil-

stand. 

Baggereilanden

Jasper van der Wilt die optrad namens 

vier caravanparken aan de Stille Plas 

liet een ander geluid horen. Hij had het 

idee dat deze recreatieondernemers al-

leen maar opdraaien voor de bagger. 

Terwijl de ongeveer 500 recreatieplek-

ken de gemeente jaarlijks 140.000 euro 

aan toeristenbelasting oplevert, worden 

nabij de parken grote natuureilanden 

aangelegd waar ruim 800.000 m3 bag-

ger wordt gestort. Wil de gemeente aan 

de Stille Plas de recreatie ontmoedigen, 

vroeg hij zich af. Als die baggereilanden 

onvermijdelijk zijn, dan graag naar de 

overkant, in zuidwestelijke richting. 

Unaniem

Wethouder De Kloet benadrukte nog 

eens dat de raad zal besluiten over 

een totaalplan waarin ook tegenstrij-

dige belangen zijn vertegenwoordigd, 

maar dat alle deelonderwerpen nog 

aan de orde komen. “Het is dus flexi-

bel, in de uitvoering kunnen wijzi-

gingen voorkomen” zei hij. Zoals over 

het verbindingskanaal dat door de 

Loenderveense plas gepland is. Eerst 

wordt onderzocht of het wettelijk mo-

gelijk is (MER-procedure). Is dat niet 

het geval, dan vervalt het. En zelfs als 

het juridisch klopt, is De Kloet bereid 

om te overleggen over een alternatief 

rondje plas. Niet flexibel is het budget, 

betoogde hij, die 77 miljoen staat vast. 

Als een bepaald project duurder wordt, 

dan wordt het betaald uit andere potjes. 

Desnoods kan een bepaald plan zelfs 

geannuleerd worden, maar overschrij-

Andere vaarverbindingen mogelijk

Gebiedsakkoord, kwestie van lange adem

dingen boven de 77 miljoen zijn uitgeslo-

ten. Overigens bleek ook uit de cijfers dat 

Natuurmonumenten geen geld inbrengt, 

die vereniging zal het beheer betalen. 

En verder

En verder merkte VVD ‘er Sieta Vermeulen 

op dat de Spiegelplas te weinig aandacht 

krijgt en wilde Gert Zagt van de DLP we-

ten of de tijd wel rijp was om te beslissen, 

aangezien er nog veel vragen waren. CDA- 

voorman Jan Verbruggen had twijfels of 

die 600 ha. nieuwe natuur niet zou botsen 

met de grotere behoefte aan woningbouw, 

terwijl Stan Poels van PvdA/GrL. blij was 

dat exoten als waterwaaier en fonteinkruid 

werden aangepakt. Zagt en Verbruggen 

pleitten voor behoud van de koeien in de 

wei, als onderdeel van het natuurbehoud. 

Tot slot merkte Martin Vuyk van OLib op 

dat het akkoord ‘niet in steen was gebeiteld’. 

Hij prees de creativiteit van de Horndijkbe-

woners. 

WIJDEMEREN- ‘Afgelopen periode 

heb ik de gang van zaken rond de 

behandeling van het bestemmings-

plan Horstermeer onderzocht. Dit 

naar aanleiding van vragen over de 

integriteit van het raadslid Vuyk’ 

schrijft burgemeester Ossel.   

Hij vervolgt: ‘De uitkomsten van het 

onderzoek zijn klip en klaar. Er is geen 

aanleiding voor een nader (persoons-

gericht) onderzoek naar de heer Vuyk. 

Wel zijn er verbeterpunten. Ook geeft 

het onderzoek antwoord op de vraag of 

mevrouw Zandbergen terecht een mel-

ding heeft gedaan. Mevrouw Zandber-

gen heeft alert en juist gehandeld door 

de kwestie aan de orde te stellen. Dit 

verdient waardering. Er zijn wel kant-

tekeningen te plaatsen bij de manier 

waarop zij dit publiek heeft gemaakt.’ 

Martin Vuyk heeft zitting in de hoor-

commissie die bezwaren van inwoners 

beoordeelt. Daardoor had hij inzicht 

in de ambtelijke commentaren op de 

bezwaren, voor-informatie die andere 

indieners niet hadden. Als inwoner van 

de Horstermeerpolder maakte hij na-

melijk bezwaar gemaakt tegen een on-

derdeel van het nieuwe bestemmings-

plan, waarbij een bepaalde situatie bij 

het bedrijf CITO werd gelegaliseerd 

(achteraf wettelijk toestaan -red.). Zijn 

zienswijze werd overigens afgewezen. 

Ten aanzien van belangenverstrenge-

ling staat in het rapport (18 pag.):  ‘Uit 

het vooronderzoek zijn geen aanwij-

zingen gebleken dat de heer Vuyk zijn 

positie als raadslid en de informatie die 

hij uit hoofde van deze functie heeft 

verkregen, heeft gebruikt om de be-

sluitvorming over zijn zienswijze dan 

wel die van CITO in zijn voordeel te 

beïnvloeden’. Wel meent de burgemees-

ter dat Vuyk meer had kunnen doen, 

hij had zich terug kunnen trekken uit 

deze commissie.  

De burgemeester beschouwt het vraag-

stuk als afgedaan en adviseert de raad 

een streep onder deze al langer slepen-

de kwestie te zetten. Wel blijft integri-

teit en vooral het maken van heldere 

(proces) afspraken de komende peri-

ode een onderwerp van gesprek. Ossel 

adviseert de gemeenteraad een formeel 

fractievoorzittersoverleg in te stellen. 

Hier kan het onderwerp bestuurlijke 

integriteit als vast agendapunt aan de 

orde komen.

Ossel rondt burgemeestersonderzoek af 

Cursus Vrijwillige Thuishulp
Vrijwillige Thuishulp Huizen en Vrij-

willige Thuishulp Versa Welzijn Gooi en 

Vechtstreek organiseren een basiscursus 

voor mensen die vrijwilliger in de Thui-

shulp zijn of willen worden. De cursus 

bestaat uit twee bijeenkomsten: maan-

dag 30 oktober en maandag 6 november 

van 10.00 tot 12.30 uur in De Boerderij 

in Huizen, Hellingstraat 9, 1271 VA Hui-

zen (parkeergelegenheid is aanwezig).

Vrijwilligers van Vrijwillige Thuishulp 

bezoeken mensen met een chronische 

ziekte, dementie of handicap om samen 

iets te ondernemen, zoals; wandelen, 

spelletje doen, gezelschap bieden. 

Info: Bernadette van Hees, Vrijwillige 

Thuishulp Versa Welzijn; 06 3175 1950, 

email: bhees@versawelzijn.nl. Of via 

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

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

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

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 12 okt.film, za. 14 okt. ca-

baret, zo. 15 okt. jeugd, do. 19 

okt. film, za. 21 okt. muziek, zo. 

22 okt. film jeugd.  Info: www.

wesopa.nl

Zaterdag 14 oktober is er een 

Friese avond om 20.00 uur in 

de Brasserie van Nieuw Kerke-

landen, Franciscusweg 137 in 

Hilversum. Info: 035-6218626.

Kort nieuws

www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

 

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

  

Cito Transport: Lev: zand, 

grond, grind, ook in bigbags le-

verbaar. Gemalen veengrond, 

menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/

betonklinkers. Middenweg 106, 

Ned. Den Berg. 0294-251451.

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

PIANO-PEDAGOGE NdB e.o.

Individuele pianolessen voor

volwassenen en kinderen.

Lessen aan huis mogelijk. Info:

Angela van Hal, 06-40620276

Het is weer tijd voor de 

Sloten. Voor handmatig 

Sloten belt u 06-24920317

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Restaurant Vlaar zoekt part-

time afwassers voor één of 

meerdere avonden per week. 

Interesse? Meld je aan om een 

proefavond te komen werken, 

uiteraard tegen betaling. RES-

TAURANT VLAAR, Noorder-

einde 129 in ’s-Graveland, tel. 

035-6561661.  

Aangeboden Huishoudelijke

Hulp. tel: 06 858 127 97

NAJAAR! Tuingereedschap 

scherp? Keuken- en tafel-

messen al scherp?

HAGEN - slijperij 

Trapgans 2A Ankeveen

PHONEUSHOP 

NOORDEREINDE 9

Wij leveren alle mobiele 

telefoons en abonnementen

Verkoop-Reparatie-Advies

Koffie & Thee staan klaar

Noordereinde 9 ‘s-Graveland

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Aikido

nieuwe kennismakings-

cursussen starten op

woensdag in Hilversum

www.masakatsu.nl

BELLE MAKELAARDIJ

Je bent zo verkocht!!! 

Gratis waardebepaling?

Bel: 035-656 0235

Div. bedrijfs/opslag ruimtes 

te huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2 

Ind. Terrein “De Slenk” Telnr: 

035-656 3517 Frans@verhui-

zers.nl

VERANTWOORD AFVALLEN !

www.vetslank.com Ankeveen

Irene Voshol, gewichts-

consulent/ fysiotherapeut

Zoek je een leuke bijbaan in 

de bediening met goede ver-

diensten en in een enthousiast 

team in één van de beste res-

taurants van het Gooi? Kijk op 

restaurantvlaar.nl/vacatures of 

bel tel. 035-6561661. 

BEELDHOUWEN/boetseren

er is nog plek op maandag

middag en zaterdagochtend

info:0206930159 www.beeld

houwatelierkortenhoef.nl

Meditatie geeft je rust. 

Wil je dat eens ervaren?

5 lessen in Hilversum. 

Start donderdag 2/11.

www.energie-meditatie.nl

MOBILE ECO STEAM WASH

Uw Auto , Uw Huis 

Uw Tuin , Uw Boot

tel. 06-47085157

kijk op: facebook.com/

ecowashhilversum/

Klachten over 

vliegverkeer? 

www.bezoekbas.nl 

Aangeboden: Huishoudelijke

hulp. 06-49150270.

HEEFT U LAST VAN:

* Ingroeiende nagels

* Verdikte nagels

* (Kalk-) schimmelnagels

* Overmatig eelt

* Kloven

* Likdoorns

Maak dan een afspraak bij

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

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

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

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

WIJDEMEREN – Met Dik van Enk en 

Eric Torsing heeft de CDA- fractie 

twee ondernemers in de gemeente-

raad die houden van aanpakken en 

nog wel rechter voor z’n raap had-

den willen zijn. Dik is directeur van 

Intersell, een bouwbedrijf met 80 

vaste medewerkers en Eric Torsing 

leidt BZT, een aannemer met circa 

35 personeelsleden.

“Weet je, zolang ik hier woon, word 

ik benaderd voor sponsoring. Ik heb 

dat zoveel mogelijk gedaan voor zover 

ik kon. Dan ben ik de getapte jongen” 

opent Dik van Enk “maar als mijn be-

drijf na een correcte aanbesteding dan 

een bouwproject als de Godelindehof 

mag uitvoeren, dan voel ik de hete 

adem in m’n nek. Dan zijn er bepaalde 

personen buiten de officiële kringen 

om die menen mij daarop te moeten 

aanvallen. Dan is de combinatie on-

dernemer- raadslid een nadeel.” Dat 

beaamt ook collega Torsing. “Ik weet 

niet hoe het komt, maar het is wel zo 

dat ik de laatste jaren als raadslid geen 

opdrachten meer krijg in de gemeente. 

Dat kost me toch wel 3 à 4 ton aan om-

zet. Geen winst, hè. Ik krijg daar vragen 

over van mijn personeel. Anderzijds 

heb ik door het raadswerk veel mensen 

leren kennen, dus is mijn zakelijk net-

werk ook enorm uitgebreid.”

Ondernemers die bovendien vele 

uren bezig zijn met vergaderen, stuk-

ken lezen en andere overlegmomen-

ten, terwijl hun aanwezigheid op een 

bouwlocatie soms hard nodig is. Altijd 

onderweg, met de smartphone in de 

hand. Zelfs tijdens dit gesprek met de 

heren, roert Dik in de pan met spa-

ghetti en wordt Eric in beslag genomen 

door een privékwestie. 

Goede ervaring

En toch hadden ze het raadswerk de af-

gelopen vier jaar voor geen goud willen 

missen. Dik van Enk: “Ik ben CDA ‘er 

in hart en nieren, al lid vanaf m’n 18e. Ik 

heb alle stadia doorlopen, borden plak-

ken, bestuurslid geweest. Ik had totaal 

geen verwachtingen. Als je dan de eer-

ste keer het woord voert, dan staat het 

zweet je op de rug.” “Eigenlijk zou ieder 

mens het eens moeten doen” vult An-

kevener Torsing aan. “Je leert er zoveel 

van, hoe dingen in elkaar steken waar 

ik vooraf geen benul van had. En het is 

ook belangrijk werk wat je doet. Je doet 

iets voor de gemeenschap.” Vooral de 

woningbouw en de vele projecten op 

de wegen van Wijdemeren, noemt het 

tweetal als belangrijke doelen die de 

afgelopen vier jaar zijn 

bereikt. 

Binnen het CDA bestaat 

de gebruikelijke afspraak 

dat fractievoorzitter Jan 

Verbruggen bij precaire 

zaken het woord voert. 

In een zevenmansfractie 

is bovendien de gelegen-

heid om wat te zeggen 

beperkt. “Ja, je zit weleens 

met kromme tenen. Dan 

zou ik alles eruit willen 

flappen, maar dat maakt 

de zaak niet beter” zegt 

Dik van Enk die eraan toevoegt dat 

hij zich allerminst geremd voelt. “Nee, 

hoor, in de fractie, het coalitieover-

leg en in het bestuur kunnen we alles 

zeggen. “Het doet me weleens pijn als 

ze aan mijn wethouder zitten. Ik vind 

dat er wel wat meer emotie mag komen 

in de beraadslagingen.” Zijn kompaan 

Torsing onthult dat zijn verbale uitval-

len altijd van tevoren met Verbruggen 

zijn besproken.

Ego’s 

Ondernemers zijn van ‘een man een 

man een woord een woord’, zeggen de 

heren. Dat edele uitgangspunt missen 

beide ondernemers bij een aantal poli-

tieke partijen. “Dat geldt niet voor Dorps-

belangen. Wat je er ook van vindt, op die 

coalitiepartner kun je bouwen” zegt Van 

Enk stellig. Eric Torsing ergert zich aan de 

ego’s in de raad, die zich graag willen laten 

horen. “Het kan allemaal veel bondiger en 

zakelijker. Nu blinken sommige raadsle-

den uit in langdurige herhalingen. Wat mij 

stoort, is dat het gezamenlijk streven naar 

een einddoel ontbreekt. Dat maakt de poli-

tiek mijns inziens krachteloos. Het lijkt wel 

of ze eerder aan hun eigen baantje denken 

dan aan het gemeenschappelijk belang van 

Wijdemeren.” ‘Krachtdadiger’ is een woord 

dat herhaaldelijk uit beider kelen klinkt. Als 

een wethouder van de 16 Bijstands- fraude-

gevallen slechts één kan aanpakken, terwijl 

de ambtenaren wel tijd hebben voor een 

schutting die 10 cm. te hoog is, dan lopen 

de rillingen over de rug. Of bij weer een 

overleg over de reconstructie van de Oud 

Loosdrechtsedijk, wat Eric en Dik betreft, 

waren ze gisteren al begonnen, bij wijze van 

spreken. Politiek vereist geduld en kilo’s zit-

vlees. Toch willen Dik en Eric de volgende 

periode weer aan de slag. “Er is nog zoveel 

te doen. In de eerste plaats willen we vech-

ten voor de dorpen. Dat hun identiteit met 

hun sociale leven sterk blijft bestaan.”

Dik en Eric willen doorgaan voor CDA

DOOR: HERMAN STUIJVER

Najaarsactie Unicef
De dames van tuinclub de Gooise Loot 

waren ook dit jaar weer van de partij 

tijdens de jaarlijkse bloemschik-middag 

van de Unicef-vrijwilligers uit Korten-

hoef. Na afloop  namen zij allen een 

fraai zelfgemaakt bloemstuk mee naar 

huis en  doneerden met elkaar 270 euro 

aan het goede doel. Verder was er door 

de vrijwilligers nog 170 euro opgehaald 

i.v.m. verkopen van o.a. jams, chutneys 

en boeketjes.

Bij elkaar dus een mooie bijdrage van 

440 euro aan het werk van UNICEF, die 

dit jaar extra aandacht besteedt aan on-

derwijs voor kinderen wereldwijd, zodat 

ook kinderen in crisisgebieden kansen 

krijgen zich te ontwikkelen en aan hun 

toekomst te bouwen.

WIJDEMEREN- Op zaterdag 21 ok-

tober organiseert Onafhankelijk 

Liberaal vanaf 15.30 uur in de Oude 

School een bijeenkomst voor inwo-

ners die mee willen denken en mee 

willen doen met deze nieuwe politie-

ke stroming. Robby Israel en Martin 

Vuyk zijn op zoek naar denkkracht.

Robby Israel en Martin Vuyk zegden 

hun lidmaatschap van de VVD op 

toen bij de affaire- Keizer (ex-voor-

zitter) hun partij, volgens het tweetal, 

voor de zoveelste keer niet adequaat 

optrad tegen belangenverstrenge-

ling en malversaties. Sindsdien vor-

men ze een nieuwe fractie in de raad, 

Sieta Vermeulen bleef als enige VVD 

‘er over. “Er is geen enkele reden om 

terug te keren” zegt Israel “die sme-

rige praktijken worden nog steeds 

geduld door de VVD-top.” De heren 

besloten mee te doen aan de gemeen-

teraadsverkiezingen van maart 2018. 

Zij menen dat Onafhankelijk Liberaal 

(O-Lib) het onafhankelijke liberale 

geluid in Wijdemeren is. ‘O-Lib is een 

partij die zich niet blind ideologisch 

opstelt maar ieder onderwerp langs de 

meetlat van het liberalisme legt en het 

zodanig inhoudelijk beoordeelt’ staat 

op de nieuwe website. “Links of rechts, 

het maakt ons niet uit. We kijken al-

leen naar de inhoud. Dat is bepalend” 

vervolgt Martin Vuyk. “Bovendien is 

de vrije ruimte in wat een gemeente 

kan doen, zeer beperkt. Dus je soci-

alistische of christelijke idealen zijn 

nauwelijks aan de orde” sluit Israel aan. 

Het belangrijkste liberale uitgangs-

punt is de overtuiging dat burgers zo-

veel mogelijk vrijheid moeten hebben 

en dat overheids-

bemoeienis tot het 

hoogst noodzake-

lijke beperkt moet 

blijven.

Vuyk en Israel on-

derscheiden zich 

doordat ze in staat 

zijn hoofd- en bij-

zaken, beleid en 

uitvoering, van el-

kaar te scheiden. 

“Ik denk dat in 

de huidige raad 

nogal wat raadsle-

den zitten die het 

overzicht missen. 

Teveel focussen 

op details en de grotere projecten la-

ten liggen. Pennywise, poundfoolish” 

meent Martin Vuyk. 

Top-5 zorgpunten

OLib wil graag inbreng van mensen 

die ook staan voor een no nonsense 

aanpak en duidelijke standpunten. U 

kunt daar aan bijdragen door op de 

website uw Top-5 zorgpunten te ver-

melden. Bovenal wordt u uitgenodigd 

om mee te doen op zaterdag 21 ok-

tober a.s. vanaf 15.30 uur in de Oude 

School. Robby en Martin zijn zeer be-

nieuwd naar wat u graag wilt. Neem 

ook alvast een kijkje op: www.olib.nl 

Onafhankelijk Liberalen 
zoeken denkkracht

 Dik en Eric (r.)
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Week van de cake
10% korting op Willibrordcake, 

Bergse turf, amandelcake,

3-chocoladecake, 3-notencake 

en boerencake. 

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Waarom zijn er al vanaf 1968 plannen, rappor-

ten, vergaderingen, adviezen en zelfs een refe-

rendum geweest over de verkeerssituatie in ‘s-

Graveland? Is al bijna 50 jaar dan toch iets meer 

aan de hand dan ‘zeurende’ bewoners op o.a. het 

Zuidereinde? 

Hadden we hier dan maar niet moeten komen 

wonen? Alle inwoners van Nederland worden 

geacht de wet te volgen. Zo niet, dan wordt dit 

bestraft. Alleen lijkt er vrijstelling te zijn voor 

het verkeersgedrag in onze gemeente. 

Hoe je wonen beleeft, is subjectief; wat de een 

druk vindt, vindt de ander gezellig. Maar wat 

objectief kan worden gemeten is doorgang en 

snelheid van het verkeer. En het verkeersgedrag 

is afhankelijk van waar je woont op het Zuider-

einde en het tijdstip. De snelheden ter hoogte 

van waar wij wonen, liggen gemiddeld ver bo-

ven de 50 km. En deze lopen ’s avonds verder 

op tot boven de 100 km per uur. Op de stoep 

lopen is niet veilig met o.a. vrachtverkeer dat el-

kaar amper kan passeren en wat al een paar keer 

bijna het leven van ons of onze hond heeft ge-

kost. Maar ook gewone personenauto’s houden 

niet altijd rekening met voetgangers en creëren 

gevaarlijke situaties voor auto’s die uit of in de 

parkeerhavens willen rijden. 

Dit zijn allemaal feiten. Maar helaas wordt hier 

niets mee gedaan. Waarschijnlijk spelen er ho-

gere economische of politieke belangen. 

Een wijze overbuurman zei ooit: “Ik heb ervoor 

gekozen om me niet te ergeren aan de weg. Als 

ik dat namelijk zou doen, zou ik mijn woonple-

zier kunnen verliezen. En het is hier een fan-

tastische omgeving.” Maar als ik weer eens met 

een hartslag van 200 moet wegspringen voor de 

wielen van een gek die veel te hard een andere 

auto inhaalt (btw inhaalverbod hier), voel ik me 

wel zwaar in de steek gelaten door politie en ge-

meente.

N. Jansen, ‘s-Graveland

In de steek gelaten

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

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

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

NEDERHORST DEN BERG- 

De herfst is overal te zien, kijk 

maar eens om je heen naar de 

bomen vol prachtige gekleur-

de bladeren. Al die kleuren en 

al dit moois inspireert ons om 

er wat van de maken. De kin-

deren kunnen zich weer he-

lemaal uitleven bij de Spotjes. 

Lekker knutselen met allerlei 

herfstmateriaal.  Kom je ook? 

Neem je vriendjes en vrien-

dinnetjes maar mee. En heb je 

mooie blaadjes en herfstspul-

len zelf gevonden, neem die 

dan ook mee!

Zaterdag 14 oktober; Kidswe-

reld; 9.30u - 11.30u. Kosten: 

€3,- Het Spotjesteam kijkt 

weer naar jullie uit. Tot zater-

dag. 

Herfstcollage maken met de Spotjes 

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

Design | Print | Direct Mail | Fulfi lment

Jouw postmailing nu volledig en veilig onder 
één dak; Dunnebier Print & Marketing!

Van ontwerp, proeven, persoonlijke gegevens printen 
tot afwerken, insteken en posten. Veilig en zonder gedoe 

bij één partij. Bel of mail en we maken een voorstel 
om jouw mailing te maken.

Wijdemeren is klaar voor de 

winter. Op zaterdagmiddag 

14 oktober laten de gemeen-

te en Stads Beheer Service 

graag zien hoe ze de glad-

heid dit seizoen gaan bestrij-

den. 

Inwoners zijn welkom van 

13:00 tot 15:00 uur op de ge-

meentewerf in Kortenhoef 

(De Kwakel 40). Tijdens de 

jaarlijkse vlootschouw kun-

nen bezoekers meer infor-

matie krijgen over het duur-

zame wegenzout dat gebruikt 

wordt, de strooiroutes, het 

gladheid-meldsysteem en het 

winterlogic-systeem waarmee 

strooiacties gevolgd en gecon-

troleerd worden. 

Uiteraard laat Stads Beheer 

Service (de aannemer die voor 

gemeente Wijdemeren de 

gladheidbestrijding verzorgt) 

de nieuwe vloot zien én kun-

nen bezoekers een ritje maken 

op een van de strooiwagens. 

Ook is er warme chocolade-

melk en krijgt iedereen een 

zakje strooizout mee om de 

eigen stoep deze winter.

Ritje op de strooiwagen

NEDERHORST DEN BERG- 

Op zaterdag 11 november is er 

tussen 16.00 en 21.00 uur een 

reünie voor oud- leerlingen, 

leerkrachten, bestuursleden 

en ouders van de Warinschool. 

Dan wordt er stilgestaan bij 

het 135-jarig bestaan.

In 1887 opende de toenma-

lige School met den Bijbel, op 

de plek waar nu de speelvijver 

aan de Dammerweg kinderen 

zomers fijne uurtjes bezorgt. 

Nu heet de school officieel 

PC Daltonschool Warin. Sa-

men met oude klasgenoten 

en meesters en juffen kunt 

u gezellig terugkijken op de 

school van vroeger. Om de 

sfeer van het onderwijs door 

de jaren heen te ervaren, zal er 

een museumpje zijn ingericht 

met oude schoolmaterialen. 

Ook zullen er heel veel foto’s te 

bewonderen zijn. Weet u nog 

naast wie u zat in de 6e klas en 

hoe heette die juf ook alweer 

met dat ronde brilletje? Er is 

een fotograaf aanwezig om 

nostalgische klassenfoto’s per 

leerjaar te maken. Ex- hoofd 

der school Peter van den Doel 

heeft een mooie presentatie 

in beeld over de geschiedenis 

van de Warin, van de freules 

tot…….

Bovenal gaat het echter om 

de ontmoeting met oude be-

kenden. Het gerucht gaat dat 

ex-schooljuf Pauline Hesse-

ling er ook zal zijn. Wie weet. 

“Het leeft enorm” zegt huidig 

directeur Ronald de Moor. U 

kunt zich opgeven op: www.

warinschool.nl. Hoort zegt het 

voort!

Reünie van 135-jarige Warinschool
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Onderwijs

REGIO- Na een gesprek met Wimmy 

Hoogland van Kidz Support ga je 

fluitend naar huis. Deze onderwijs-

vrouw in hart en nieren weet met 

haar passie vrijwel iedereen te over-

tuigen hoe leuk leren eigenlijk is. 

Wimmy, vaak positief maar ook dui-

delijk, over 10 jaar Kidz Support.

“Ik kom uit een Fries onderwijsgezin. 

Mijn eerste baan hier in Loosdrecht 

was op de School met den Bijbel, la-

ter ging dat over in de Catamaran, een 

samenwerkingsschool. Ik heb vrijwel 

alles gedaan in het onderwijs, leer-

kracht, intern begeleider, adjunct en 

zelfs directeur. Door mijn vele erva-

ringen weet ik erg veel en ik meen dat 

ik een helikopterview heb op wat er 

op een school en tussen kind en leraar 

gebeurt.”

Na wat veranderingen, ook in haar 

persoonlijk leven, besloot Wimmy 

tien jaar geleden om haar onderwijs-

kundig adviesbureau Kidz Support te 

starten. “Mijn motivatie was vooral 

dat ik vind dat kinderen in het onder-

wijs vaak niet tot hun recht komen. Ik 

vind het een uitdaging om ze in hun 

kracht te laten komen.” Ze denkt niet 

aan labels als dyslexie, ADHD, dyscal-

culie, enzovoort. “Natuurlijk zijn er 

onderzoeken en rapporten, dat kun 

je niet ontkennen. Maar ik hou niet 

zo van die stickertjes. Het gaat mij 

om het totale kind.” Wimmy heeft een 

sterke voorkeur voor ‘out of the box’ 

-denken. “Door op een totaal andere 

manier iemand te benaderen bereik je 

veel meer. Je moet niet vast zitten in 

een bepaald hokje met een behande-

lingsplan dat rigide voorschrijft wat 

je allemaal moet doen” vervolgt ze. 

Anderzijds gelooft ze wel in een dui-

delijke, soms harde, aanpak. “Ik zeg 

van tevoren aan ouders die betalen 

wat ze kunnen verwachten, maar ook 

wat ze zelf moeten doen. Het is een 

samenspel van kind, ouders, school 

en begeleider. En ik zie dat onze aan-

pak floreert, we hebben veel tevreden 

klanten.”

Groei

Intussen is het laatste decennium 

het imperium van Wimmy c.s. fors 

gegroeid. Je kunt er terecht voor: re-

medial teaching en bijles; onderwijs-

arrangementen; huiswerkbegeleiding 

voortgezet onderwijs en groep 8; 

wiskunde- en rekenen 

bijlessen; Nederlandse 

en Engelse bijlessen; 

dyslexie screeningstest; 

Cito- en Entree toets-

training; kindercoa-

ching; training Ik Leer 

leren; training Mindset 

en jungle Memory; trai-

ning Jippie, Ik ga naar 

de brugklas’; privé va-

kantielessen in de mei 

-en zomervakantie; 

passend onderwijs en 

workshops voor vol-

wassenen. 

Bij Kidz Support zijn zo’n 80 tot 100 

kinderen die regelmatig worden ge-

holpen door Wimmy en haar staf van 

acht medewerkers. Ze heeft ook een 

hechte samenwerking met diverse 

scholen in de regio. 

Wimmy: “Op 5 oktober was de staking 

in het onderwijs. Daar stond ik achter, 

maar het hoofddoel moet vooral zijn, 

beter onderwijs. De kwaliteit moet 

veel beter, de leerkrachten moeten 

beter geschoold worden en de klas-

sen kleiner. Dat zou een enorme boost 

kunnen geven.” 

Kidz Support maakt leren weer leuk

Toekomst

Wimmy zit nooit stil. Ze heeft al vergevor-

derde plannen voor vernieuwende work-

shops voor volwassenen. Die wil ze in 

december introduceren. En ze heeft hoge 

verwachtingen dat de combinatie van kin-

dercoach met diverse begeleidingsvormen 

vruchten af zal werpen. Op vrijdag 24 

november wordt samen met Sinterklaas 

tijdens borreltijd het 10-jarig jubileum 

van Kidz Support uitbundig gevierd op de 

Terpstraschool. Aanmelden via de website 

en Facebook.

www.kidzsupport.nl; tel: 06 44 922 622; 

email: info@kidzsupport.nl.

KORTENHOEF – Ze speelt alsof het 

geen enkele moeite kost en het lijkt 

alsof de muziek zo uit haar handen 

stroomt. De in Georgië geboren pia-

niste Nino Gvetadze trad afgelopen 

donderdagavond op in het Oude 

Kerkje. 

Het betrof een pianorecital waarmee 

Kunst aan de Dijk het nieuwe seizoen 

opende. Met werken van Schumann, 

Brahms, Liszt en Chopin kregen de 

bezoekers werken te horen die tot de 

favorieten behoren van de pianiste 

zelf.

Nino Gvetadze

Ze is vijfendertig jaar, komt oorspron-

kelijk uit Tbilisi en woont momenteel 

in Amsterdam. Ze is een nog steeds 

rijzende ster aan het internationale 

firmament en heeft prijzen gewonnen 

bij het internationale Franz Liszt pia-

noconcours (2e in 2008) en de pres-

tigieuze Borletti-Buitoni Trust Award 

(winnaar in 2010). Ze heeft met vele 

grote internationale orkesten en diri-

genten gespeeld en treedt op over de 

hele wereld. Ook heeft ze een aantal 

cd’s opgenomen. Haar optreden in 

Kortenhoef stond mede in het licht 

van haar laatste en net uitgebrachte 

cd Ghosts. Hierop staan onder andere 

de 24 preludes van Chopin, die ze ook 

in het Oude Kerkje ten gehore bracht. 

Programmeur Wendela Sandberg was 

blij met deze opening van het inmid-

dels 36ste seizoen. “Ja, ik probeerde 

haar al twee jaar te strikken. Kijk, ie-

mand moet wel maar net een pianore-

cital klaar hebben. Nu kwam het Nino 

heel goed uit. Haar cd is eergisteren in 

het Concertgebouw gelanceerd en nu 

speelt ze hier.”

Het concert

De opening van het concert betrof 

Schumanns Kinderszenen. De wereld 

gezien en bekeken door de ogen van 

een kind. Hoewel het openingsdeel als 

inleiding gezien wordt, is daar eerder 

de vertedering van een ouder voel-

baar die de verwondering van zijn 

of haar kind aanschouwt. Via twee 

Intermezzo’s van Brahms leefde het 

concert vervolgens vooral op door de 

Rhapsodie Espagnole. Hier toonde 

Nino Gvetadze naast haar gevoelvolle 

interpretaties ook haar virtuoze kant. 

Tijdens het componeren van dit stuk 

leidde Liszt een teruggetrokken leven 

in een klooster nabij Rome. Ondanks 

een groot verdriet door het verlies van 

twee kinderen, is de Rhapsodie meer 

dan levendig met, zoals de titel doet 

vermoeden, Spaanse invloeden die hij 

had opgedaan bij eerdere reizen. De 

vingervlugheid en schijnbare gemak 

waarmee Nino Gvetadze dit technisch 

zware stuk uitvoerde, leidde tot veel 

bewondering.

Het anker van dit pianorecital lag toch 

na de pauze. De preludes van Chopin 

spreken niet voor niets veel mensen 

over de hele wereld aan. Zijn stuk-

ken hebben vaak iets herkenbaars. 

Inspiratiebron voor deze reeks werken 

was het Wohltemperiertes Klavier van 

Bach. Ook Chopin koos voor elke vol-

gende prelude een andere toonsoort. 

Nino Gvetadze vulde het kerkje met 

de zeer afwisselende composities: van 

stromend als een beekje, kalm en be-

dachtzaam, naar bijna vuurspuwend, 

als een ongeduldige vulkaan. Met de 

lyriek als leidraad sloot de Georgische 

pianiste de avond af met een toegift 

eveneens van Chopin. Vanuit het pu-

bliek klonk na het applaus alom lof en 

waardering voor haar spel.

Nawoord

Al kort na haar optreden kwam Nino 

Gvetadze onder het publiek om cd’s te 

signeren. Het was opvallend hoe fris 

ze er nog uit zag na zo’n inspanning. 

Gelukkig was er ruimte voor een kort 

gesprek. Hoe ging het? “Niet slecht. Ik 

ben heel blij met de ambiance en het 

publiek. De sfeer is zo geweldig hier 

dat ik het heerlijk vond om te spelen.” 

Springt er nog een stuk voor jou uit? 

“Ja allemaal maar misschien wel de 

Kinderszenen. Schumann had de mu-

ziek naar Liszt opgestuurd en die vond 

Vloeibare klanken aan de Dijk 

het geweldig. Hij speelde het elke avond 

voor zijn dochter. Toch hoopte Liszt dat 

zijn dochter geen musicus zou worden 

gezien het vele reizen.” Nino lachte. Heb 

jij last van het vele reizen? “Nee, helemaal 

niet. Ik hou van reizen.” Zei ze vrolijk. 

Dan nog een laatste vraag: zit er iets van 

heimwee in je spel? “Nostalgie ja. Ik voel 

me heel close met Chopin. Hij wilde altijd 

graag terug naar Polen, waar hij sinds zijn 

zestiende was weggegaan. Dat kon alleen 

niet vanwege de oorlog. Dat is voor mij 

veel makkelijker en ik ga dan ook vaak te-

rug”. Het publiek in Kortenhoef hoopt na 

haar optreden ook op een veelvuldige te-

rugkeer van pianiste Nino Gvetadze naar 

het dorp en het Oude Kerkje.

Meer info: www.ninogvetadze.net en 

www.kunstaandedijk.nl

DOOR:  HERMAN STUIJVER EM NIELS VAN DER HORST

Foto: Sussie Ahlburg
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 Nieuw: Mijn Zorg 
 en Ondersteuning 

Wijdemeren
informeren

Werk A. Voetlaan
Het werk aan de Arnoud Voetlaan in 

Ankeveen begint later dan gepland: 

op maandag 16 oktober. Meer weten? 

www.wijdemeren.nl/avoetlaan.

   11 oktober 2017   

Kort

>   Extra informatieavond
Op donderdag 12 oktober om 20.00 uur 

is in het gemeentehuis een derde en 

laatste informatieavond over de herin-

richting van de Oud-Loosdrechtsedijk 

tussen de rotondes. Hier kunt u nog-

maals vragen stellen en reageren op 

het ontwerp. 

>    Zwemdiploma
We vinden het belangrijk dat alle kinde-

ren hun zwemdiploma A kunnen halen, 

ook als ouders het financieel moeilijk 

hebben. Via het Jeugdsportfonds is 

het mogelijk voor basisschoolkinderen 

vanaf 5 jaar om op zwemles te gaan met 

diplomagarantie. Meer informatie: 

www.jeugdsportfonds.nl/noord-holland, 

onder kopje Wijdemeren. 

>    DemenTheek geopend
In de Emtinckhof in Loosdrecht is de 

eerste DemenTheek van Wijdemeren 

geopend. Mensen met dementie en hun 

familie kunnen hier gratis materiaal 

lenen en thuis uitproberen. 

De DemenTheek is wekelijks open op 

dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en op 

woensdag van 10.00 tot 11.30 uur. 

Meer informatie: 

www.inovum.nl/welzijn/dementheek.

>   Dag van de mantelzorg
Op vrijdag 10 november 2017 is het de 

Dag van de Mantelzorg. Op deze dag 

wordt iedereen die langdurige zorg aan 

familie, vrienden of buren geeft in het 

zonnetje gezet door de gemeente, Versa 

Welzijn en het Kursusproject Loosdrecht. 

Het Kursusproject geeft van 10.00 tot 

12.30 uur de cursussen handlettering, 

tapas of vogelvoederkransen maken. Van 

13.30 tot 16.00 uur kunt u de cursussen 

antipasti, schilderen of herfstkransen 

maken, volgen. Versa Welzijn organiseert 

twee maal een high tea (om 10.00 uur 

en 13.30 uur) in de Sperwershof aan het 

Noordereinde 52 in ’s-Graveland. Ook 

is er een filmavond in het Filmtheater in 

Hilversum. Kijk voor het volledige pro-

gramma en de aanmeldinformatie op: 

www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

 

 

Offi  ciële
bekendmakingen

Op vrijdag 20 oktober is 
burgerzaken gesloten 

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

@arwendeparwen

#mooiWijdemeren

Krijgt u zorg of ondersteuning van 
de gemeente? Bijvoorbeeld huis-
houdelijke hulp of dagbesteding? 
Dit kunt u voortaan gemakkelijk 
digitaal inzien op het portaal Mijn 
Zorg en Ondersteuning via www.
wijdemeren.nl/sociaal-domein. 

Door in te loggen met DigiD ziet u informa-

tie over de zorg die aan u is toegekend in 

het kader van de WMO of Jeugdwet. Zoals 

huishoudelijke hulp, dagbesteding, woon-

voorzieningen en jeugdhulp. De gegevens 

zijn beveiligd en alleen voor uzelf zichtbaar. 

Vergelijken, waarderen en 
klachten indienen
Via een knop in het menu van Mijn Zorg en 

Ondersteuning kunt u de zorgorganisaties 

ook waarderen, zien wat anderen zeggen 

én klachten indienen. De nieuwe vergelij-

kingssite www.kieszo.nl is hiervoor gekop-

peld aan het portaal. 

Meer zorgaanbieders
Ook het Tergooiziekenhuis en consulta-

tiebureaus sluiten binnenkort aan. In de 

toekomst volgen naar verwachting ook 

huisartsen en andere zorgaanbieders.

Service van de gemeente
Wethouder Betske van Henten: “Door de 

informatie digitaal toegankelijk te maken 

heeft u meer inzicht. U kunt de zorg beter 

afstemmen op uw persoonlijke situatie. Mijn 

Zorg en Ondersteuning is een extra service 

van de gemeente. Er verandert niets in het 

aanvragen van zorg. Ga daarvoor naar 

www.wijdemeren.nl/afspraak of bel 14035.”

Vlootschouw strooiwagens
Gemeentewerf Kortenhoef, De Kwakel 40

ALTIJD AL EENS OP 
EEN STROOIWAGEN 
WILLEN RIJDEN?
Zaterdag 14 oktober
13:00-15:00 uur

DIT IS JE KANS!

Gratis 1 zak  
strooizout  
voor thuis!

Warme 
chocolade-

melk!

@arwendeparwen

#mooiWijdemeren

avoetlaan.



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen 

’s-Graveland
-  Zuidereinde 90: maken van een uitweg en plaatsen 

van een hekwerk (05.10.17)

Kortenhoef
-  C. Vreedenburghgaarde 34: vervangen garagedeur 

door pui (01.10.17)

- Emmaweg 71: bouwen van een woning (25.09.17)

Loosdrecht
- Acacialaan 28: plaatsen dakkapel (29.09.17)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: ophogen land (25.09.17) 

-  Oud-Loosdrechtsedijk 113 c / percelen AA 10 en AA 15: 

plaatsen beschoeiing (22.09.17)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 112a: plaatsen dakkapel (25.09.17)

- Wilgenlaan 58: bouwen woning (29.09.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Moleneind 29: bouwen van een woning (29.09.17)

Loosdrecht
- Hallincklaan 12: plaatsen kap op garage (25.09.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 53-55: kappen grauwe abeel 

(26.09.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 113c kavel AA10 en AA15: 

plaatsen beschoeiing (02.10.17)

-  Oud Over 152: bouwen woning, botenhuis en wagen-

schuur (22.09.17) 

- Spanker 19: plaatsen dakkapel (22.09.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Ankeveen
- Herenweg 85: plaatsen dakkapel 

Loosdrecht
- Sectie E 1625, 1626, 1544, 1634: plaatsen beschoeiing, 

verleggen van sloten en verbeteren dijken 

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 110: bouwen vrijstaande woning 

>  Geweigerde omgevingsver-

gunningen

Nederhorst den Berg
- Vreelandseweg 2: inrichten kattenpension

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Wijziging bestemmingsplan 

Plassengebied Loosdrecht 2013;

perceel Nieuw-Loosdrechtse-

dijk 253, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-

mens te zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruim-

telijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied 

Loosdrecht 2013 te wijzigen voor zover dat betrekking 

heeft op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 253 te 

Loosdrecht.

Het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 253 is deels 

bestemd voor wonen en deels voor water. De regels 

voorzien in de mogelijkheid om de oeverlijn te verplaat-

sen. Binnen het perceel wordt evenveel water gedempt 

als wordt ontgraven.

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken 

liggen ingaande 12 oktober 2017 gedurende een termijn 

van zes weken op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur ter 

inzage bij de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, Rading 

1 te Loosdrecht. De stukken kunnen eveneens worden 

ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de 

termijn van ter inzageligging kan tegen het ontwerpbe-

sluit een schriftelijke zienswijze worden ingediend bij 

het college van burgemeester en wethouders, postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. Gedurende bovengenoemde 

termijn kunnen tevens mondelinge zienswijzen worden 

ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt 

via telefoonnummer (035) 65 59 444.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de 

wijziging van het bestemmingsplan is het noodzakelijk 

dat een zienswijze wordt ingediend tegen het ontwerp-

besluit tot wijziging.

>  Ontwerpbestemmingsplan 

Rading 14, Loosdrecht 
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Rading 14 en 

de hierbij behorende stukken ter inzage worden gelegd.

Het plan 
Het plan omvat de realisering van drie recreatiewonin-

gen op het perceel Rading 14 te Loosdrecht. 

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende 

stukken liggen ingaande donderdag 12 oktober 2017 

gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. Het plan 

kan worden ingezien in het gemeentehuis (afd. ruimte-

lijke ontwikkeling), Rading 1, Loosdrecht op werkdagen 

van 08.30 tot 12.30 uur en op de landelijke website van 

het ministerie van VROM www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen 
Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kunt 

u schriftelijk en/of mondeling een zienswijze over het 

ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schrif-

telijke zienswijzen richt u aan de raad van de gemeente 

Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor 

het mondeling naar voren brengen van een zienswijze 

of het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen 

met mevrouw Ekelschot van de afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling (035) 65 59 422.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Nederhorst den Berg
-  Vereniging IJsclub Nederhorst den Berg, parkeerter-

rein Blijklaan, Nederhorst on Ice van 24 november 

2017 tot 7 januari 2018 (03.10.17) 

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis 

(bij cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen 

binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit 

genomen heeft. 

>  Vrijgekomen standplaats
Op het plein aan de Voorstraat te Nederhorst den 

Berg is een standplaats beschikbaar gekomen voor de 

donderdagmiddag. Wij stellen belangstellenden hierbij 

in de gelegenheid om tot en met 8 november 2017 een 

vergunningaanvraag in te dienen voor deze standplaats.

U dient een aanvraag in met het daarvoor bestemde 

aanvraagformulier. Dat stuurt u volledig ingevuld en 

ondertekend en met de gevraagde documenten naar: 

Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Bij meer dan één 

complete aanvraag per standplaats zal deze worden 

vergund door middel van een openbare loting. U 

vindt het aanvraagformulier op www.wijdemeren.n/

standplaats. Daar vindt u ook het beleid, de te volgen 

procedure, tarieven en een overzicht van de reeds 

ingenomen plaatsen en hun branche. 

>  Voornemen ambtshalve uit-

schrijving uit de Basisregistratie 

personen (BRP)
Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 

Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 

hun verhuizing door te geven en inlichtingen te 

verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben 

wij geen aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond 

van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het college van 

burgemeester en wethouders het voornemen het adres 

ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 

geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 

tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 

publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 

door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

-  Hoogenhout, R.H. geboren 27-08-1993 per 22-08-

2017 uitschrijven Land Onbekend

-  Tuccio, R. geboren 13 februari 1995 per 11-09-2017 

uitschrijven Land Onbekend

>  Beschikking ambtshalve uit-

schrijving uit de Basisregistratie 

personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond  van 

artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen 

besloten is de bijhouding van de persoonslijst van 

onderstaande personen definitief op te schorten:

-  Van den Berg, H. geboren 12-02-1967, per 20-06-2017 

uitgeschreven naar Land Onbekend            

-  Frantzen, N.P.E. geboren 22-09-1979, per 25-07-2017 

uitgeschreven naar Land Onbekend

-  Işik, V. geboren 01-09-1968, per 25-07-2017 uitge-

schreven naar Land Onbekend

-  Sönmezer, M. geboren 03-06-1966, per 25-07-2017 

uitgeschreven naar Land Onbekend

 

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 

personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 

Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@

wijdemeren.nl

Offi  ciële bekendmakingen

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 

in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 

met afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoon-

nummer: (035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen 

bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

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

Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet 

uit. Is een uitspraak van de rechter op korte termijn 

noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige voorziening 

aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 

Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. 

voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA 

Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. Het indienen van een zienswijze is 

vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het ver-

zenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 

indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 

Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 

DA Utrecht).

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. 

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

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

Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Overig

Vanaf maandag 23 oktober breiden 
we onze digitale dienstverlening 
uit! U kunt vanaf dat moment ook 
online een rijbewijs of paspoort 
aanvragen.

Bij de gemeente kunt u al digitaal uw ver-

huizing doorgeven, uittreksels en afschrif-

ten opvragen en aangifte doen van een ge-

boorte of voorgenomen huwelijk. Hiermee 

bieden we een snelle en efficiënte dienst-

verlening. En dat blijkt: 70 procent van onze 

aangiften wordt online gedaan. 

Vanuit huis
De intake voor een reisdocument of rij-

bewijs kunt u vanaf 23 oktober ook vanuit 

huis doen. Op het gemeentehuis hoeft 

u alleen nog een foto in te leveren, een 

handtekening te zetten en, als het nodig is, 

een vingerafdruk te geven. Dit scheelt een 

hoop tijd aan de balie. Uiteraard is het niet 

verplicht om digitaal een nieuw paspoort 

of rijbewijs aan te vragen. Wij kunnen u ook 

nog steeds helpen aan de balie. 

20 oktober gesloten
In verband met deze uitbreiding van de 

dienstverlening worden de systemen 

geupdate en is burgerzaken op vrijdag 20 

oktober gesloten. Er kunnen op deze dag 

geen documenten afgehaald worden. Gaat 

u op reis in de herfstvakantie en heeft u een 

nieuw reisdocument en/of rijbewijs nodig? 

Zorg dat u de aanvraag vóór 13 oktober 

doet. Dan hebben wij nog vijf dagen de tijd 

om de aanvraag te verwerken. 

Wijdemeren
informeren

Uitbreiding digitale dienstverlening

11 oktober 2017

Persoonsregistratie
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Theater

NEDERHORST DEN BERG- Het 

Gauguin Ensemble dat zondag 

22 oktober om 15.30 uur in het 

Jagthuis optreedt bestaat uit kla-

rinettiste Yfynke Hoogeveen, cel-

liste Mayke Rademakers en pianiste 

Loes van Ras. 

Hun concert begint met het mooie 

Gassenhauer Trio van Beethoven. Het 

tweede deel van dit werk is van een 

ontroerende schoonheid. Het derde 

deel is een set variaties, gebaseerd op 

een melodietje dat in Beethovens da-

gen iedereen op straat zong, een ware 

hit dus. Daarna neemt het ensemble u 

mee naar Frankrijk en hoort u de kla-

rinettrio’s van Gabriel Fauré en Louise 

Farrenc. In die tijd was een trio dat be-

staat uit viool-cello-piano gebruikelij-

ker dan een klarinettrio. Vandaar dat 

bij de uitgave van beide werken zowel 

een klarinetpartij als een vioolpartij 

verscheen. Ook toen werd er commer-

cieel gedacht, maar u krijgt dus de ori-

ginelen te horen. Yfynke Hoogeveen en 

Loes van Ras leerden elkaar kennen in 

hun conservatoriumtijd, spelen al meer 

dan twintig jaar samen en vormen de 

kern van het Gauguin Ensemble. Voor 

dit programma musiceren zij samen 

met Mayke Rademakers, die haar op-

leiding onder meer kreeg van de Franse 

cellopedagoog André Navarra.

Gauguin Ensemble; entree 17,50 euro 

(tot 25 jaar 10 euro); reserveren: www.

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

thuis.nl of telefonisch 0294-252609. 

Middenweg 88, Nederhorst den Berg 

(Horstermeer).

Frans en een beetje Duits in Het Jagthuis

Vrijdag de 13e wordt een bij-

zondere dag als op die dag 

Estafest komt optreden in 

Theater De Dillewijn. 

Estafest bestaat uit vier van de 

meest kleurrijke musici die 

op dit moment in Nederland 

rondlopen. We kunnen ze rus-

tig de Picasso’s van de Neder-

landse muziek noemen. Met 

hun waanzinnige composities 

veroorzaken ze ontroering, 

verwarring en beweging bij ie-

dereen die de band ooit zag en 

hoorde. U kunt er bij zijn!

Estafest bestaat uit gitarist An-

ton Goudsmit (Boy Edgarprijs 

winnaar 2010), violist en ca-

jonspeler Oene van Geel (Boy 

Edgarprijs winnaar 

2013), saxofonist 

Mete Erker en pia-

nist Jeroen van Vliet 

(Boy Edgarprijs win-

naar 2014). Zij spe-

len in een wel heel 

bijzondere bezetting. 

Het eerste album 

verscheen in 2012. 

Een uitgebreide suc-

cesvolle tournee volgde. In 

2013 werd Eno Supo opgeno-

men, dat in 2014 uitkwam en 

de band meteen een Edison 

nominatie opleverde. Er volg-

den buitenlandse concerten, 

o.a. op het London Jazz Festi-

val. In Budapest werd het derde 

album, getiteld Bayachrimae, 

opgenomen, dat begin februari 

2017 wereldwijd uitkwam. Op 

dit nieuwe album bewijzen ze 

wederom dat deze combinatie 

muziek oplevert waar de nood-

zaak vanaf spat.

Vrijdag 13 oktober. Aanvang: 

20.15 uur. Kaarten: € 18.00 via 

www.dedillewijn.nl

Estafest in De Dillewijn

KORTENHOEF- Op zon-

dag 15 oktober zal dr. 

Roelof Haan om 11.00 uur 

voor de Oecumenische 

Streekgemeente i.s.m. 

de VUvereniging in het 

Oude Kerkje aan de 

Kortenhoefsedijk 168 een 

Nescio-lezing houden over 

het onderwerp ‘Waarheid in 

de economie, orthodoxie en 

heterodoxie: de institutio-

nele factor’. Daarnaast is er 

tijdens de lezing een koffie-

concert. De entree bedraagt 

€ 10- (kinderen gratis).

In de religie moeten wij onder-

scheid maken tussen believing, 

belonging en behaving. De 

waarheidsvraag beweegt zich 

van de letterlijke naar de fi-

guurlijke tekstinterpretatie. Ge-

loof moet worden onderschei-

den van geloofsvoorstellingen. 

Dit blijkt in de economie niet 

anders te zijn. Zij bekommert 

zich niet over principiële verge-

ten vragen, en construeert een 

denkmodel dat prevaleert bo-

ven de werkelijkheid. Dat blijkt 

het ‘neoklassieke’ denkmodel te 

zijn. Net als in de religie bepa-

len de economische autoritei-

ten wat waarheid is. Daartegen 

komen internationale studen-

tennetwerken op gedegen wijze 

in het geweer. Zij pleiten voor 

rethinking economics.

Dr. Roelf Haan is econoom en 

doceerde aan de Vrije Univer-

siteit in Amsterdam en aan de 

theologische opleiding ISEDET 

in Buenos Aires, Argentinië. 

Het vorig jaar verscheen zijn 

boek ‘Vergeten vragen’. Roelf 

Haan onderzoekt daarin het 

verband tussen de moderne 

economische werkelijkheid en 

de economische theorie. 

Koffieconcert

Het concert rond de lezing zal 

worden verzorgd door Fran-

cien Post, fluit en Corien van 

den Berg, vleugel. Zij zullen 

werken ten gehore brengen van 

Albert Roussel, Rhené – Baton  

en  Charles-Marie Widor.

Zie ook:  www.osg-kortenhoef.

nl

Nescio-lezing annex koffieconcert  

Waarheid in de economie

Wegens omstandigheden: 
uniek aanbod van recreatiewoning gelegen in Jisp (NH) 
plm. 35 km vanaf A’dam. 

Woning compleet met inventaris op erfpachtgrond a/h 
water met o.a. diverse aansluitingen. Parkeerplaats voor 
2 auto’s. Aanlegsteiger voor 2 boten. Nu incl. stalen boot 
plm. 6 mtr. met b.b. motor. Plantenkas, overdekte buitenzit. 
Schuur/werkplaats incl. benodigdheden voor tuinonder-
houd enz. Vraagprijs € 85.000,-. Voor info: 035-6245832.
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Ondernemers

Aankomende zaterdag 

14 oktober is het einde-

lijk zover, dan opent de 

‘kakelverse’ dependance 

van Dierenartsenpraktijk 

Kortenhoef ín de Dierensuper 

van de familie Van Henten in 

Loosdrecht zijn deuren.

“We werkten al twee jaar samen, 

Madelijn had hier elke donder-

dagmiddag spreekuur” aldus 

Nick van Henten (eigenaar 

van Andy’s Dierensuper). “Ja, 

in het kantoor” lacht Madelijn 

de With (dierenarts bij Dieren-

artsenpraktijk Kortenhoef) “en 

dat was voor alle partijen verre 

van ideaal.” Dit jaar besloten 

de twee ondernemers om hun 

samenwerking te verdiepen en 

hun handen nog steviger in-

een te slaan. In de winkel is een 

mooie praktijkruimte gereali-

seerd waarin vanaf 14 oktober 

patiënten kunnen worden ont-

vangen. “Voorlopig is de prak-

tijk in de winkel op dinsdag en 

donderdag bemand, natuurlijk 

wel met de intentie dat dat in 

de toekomst meer wordt” zegt 

Nick. “We willen het voor de 

mensen vooral makkelijker 

en laagdrempeliger te maken 

om een dierenarts te bezoe-

ken. Je kunt dus je bezoek aan 

de winkel combineren met 

een bezoek aan de dierenarts. 

Voor het dier ook veel minder 

stressvol“antwoordt Madelijn. 

“Voor mijn patiënten uit Kor-

tenhoef verandert er niets hoor. 

De praktijk wordt zelfs veel be-

ter telefonisch bereikbaar. Dus 

ik bereid me alvast voor op veel 

heen-en-weer-gerij. Dat zal ze-

ker in het begin wel even wen-

nen zijn!” Nick knikt “We heb-

ben er ontzettend veel zin in. 

Waarom zouden we moeilijk 

doen, als het samen kan?” Ma-

delijn glimlacht “Iedereen die 

zin heeft, is zaterdag 14 okto-

ber van 15:00-17:00 van harte 

welkom in de winkel. Dan kun-

nen de mensen onder het genot 

van een ‘natje en een droogje’ 

een kijkje komen nemen in de 

nieuwe praktijkruimte en voor 

iedereen die komt, hebben we 

een leuke goedgevulde goodie-

bag.”

Zaterdag 14 oktober: Borrels, 
Bites en Goodie-Bag van 15:00-
17:00 uur.
Andy’s Dierensuper van Henten; 
Oudloosdrechtsedijk 34; 1231 NA 
Loosdrecht

Andy’s Dierensuper en Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 

Slaan handen ineen...

Eindelijk weer een verrassend 
ruime (134 m² woonoppervlak) en 
gemoderniseerde hoekwoning, type 
drive-in, met 5 kamers (waarvan 
3 slaapkamers) en daarbij een 
separate, royale woonkeuken op de 
begane grond met een tuin op het 
zuidwesten in het vriendelijke dorp 
Ankeveen in de verkoop!!!

Mr. J.C. Buhrmannlaan 44 Ankeveen

NIEUWNIEUW

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Het (vis)restaurant aan 

het water in Jachthaven 

Kortenhoef. In ons sfeervol 

nautisch ingericht restau-

rant kunt u genieten van een 

heerlijke lunch of smaakvol 

diner van zowel vis en vlees-

gerechten. 

Dagelijks: Vis bij de vleet! 

Maak zelf uw keuze uit dag-

verse vis uit onze fraaie 

seafood bar.

Speciaal in de wintermaanden: 

Haute cuisine op klompen. 

Elke woensdag keuze uit twee 

stamppotten met vis of vlees 

voor € 17,00 p.p. Tevens zijn 

wij de ideale locatie voor een 

bedrijfsborrel, barbecue of 

feestje en kunt u met max. 18 

personen privé dineren/verga-

deren in onze lobsterroom.

Wij verwelkomen u graag 

voor een ongedwongen mid-

dag/avond gezellig genieten. 

Donderdag t/m maandag ge-

opend vanaf 12.00 uur, dins-

dag gesloten en woensdag ge-

opend vanaf 17.00 uur.

Docks Fish & Grill

tel: 035 -525 00 87

Moleneind 5

1241 NE Kortenhoef. 

DOCKS Fish & Grill

Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

Een afspraak is zo gemaakt:
telefoon 0294 - 25 74 88

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw
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Ondernemers DOOR:  HERMAN STUIJVER

5200 voor Leergeld
Zaterdagavond was het slotfeest van 

de City- bioscoop waarbij 5200 euro 

werd overhandigd aan de stichting 

Leergeld Hilversum-Wijdemeren. Uit 

de opbrengst van de verkoop van de 

bioscoopstoelen. Leergeld is een lokale 

stichting die zich inzet voor kinde-

ren die niet aan sportieve, culturele  of 

schoolactiviteiten kunnen meedoen, 

omdat hun ouders daarvoor te weinig 

geld hebben.

Collecteweek Brandwonden 
Stichting
Het belangrijkste moment van het jaar 

voor de Brandwonden Stichting is onge-

twijfeld in oktober. Want dan is het van 

8 tot en met 14 oktober collecteweek. Bij 

voordeuren van Groningen tot Limburg 

klinkt die week de vraag: ‘Hebt u nog 

wat over voor de Brandwonden Stich-

ting?’ En dan komt het eropaan. Om 

ons ideaal te kunnen verwezenlijken 

– brandwonden littekenloos genezen –  

zijn we afhankelijk van alle collectanten 

die zich voor de brandwondenslachtof-

fers inzetten. Meer info: 

www.brandwondenstichting.nl.  

KORTENHOEF- Soms kom je voor 

verrassingen te staan. Want wie 

weet er nu dat het verkoopkantoor 

Benelux van de internationale firma 

Worlée al 35 jaar op de Meenthof ge-

vestigd is?

“Niemand kent ons” opent managing 

director Wil van Meer “en toch zijn wij 

in de Benelux marktleider voor speci-

ale grondstoffen voor de verfindustrie. 

Er is geen potje verf in Nederland waar 

geen Worlée bindmiddel in zit. Wij 

werken voor 100% business to busi-

ness, dus hebben wij geen contact met 

de consument die producten koopt 

waar onze grondstoffen in zitten.”

Van Meer spreekt in de wij-vorm, om-

dat hij zich verbonden voelt met het 

Duitse bedrijf waarvoor hij al 31 jaar 

werkt. ‘Seit 1851’ staat op het logo van 

E.H. Worlée & Co, een familiebedrijf 

waar nu de vijfde generatie de leiding 

heeft. In Hamburg en Lauenburg staan 

de fabrieken en kantoren met ongeveer 

700 medewerkers, waar naast chemi-

sche ook voedingsgrondstoffen wor-

den gemaakt. Bijvoorbeeld gedroogde 

paddenstoelen als grondstof voor mul-

tinationals als Nestlé. De derde poot 

vormen de cosmetische ‘raw materials’. 

Van Meer is ervan overtuigd dat Wor-

lée ook in 2051 nog zal bestaan: “De fa-

milie is ook eigenaar. Bovendien heeft 

het bedrijf een zeer solide opbouw. Bij 

ons staan degelijkheid en langdurige 

relaties met onze klanten op de eerste 

plaats. Verkopen is bij ons adviseren en 

begeleiden van de klanten. U moet zich 

realiseren dat de ontwikkeling van een 

nieuwe grondstof een proces van jaren 

is. Dus wij volgen de dagkoersen niet, 

maar besteden veel tijd aan research 

om nieuwe producten te ontwikkelen.” 

Het komend jaar investeert het bedrijf 

25 miljoen in nieuwe ontwikkelingen. 

Kortenhoef

Worlée Benelux werd in 1967 de eerste 

dochterfirma buiten Duitsland. Vijf-

tig jaar geleden opende de heer Blij-

denstein een verkoopkantoor in Am-

sterdam dat in 1983 naar Kortenhoef 

werd verplaatst. Daar werken zeven 

medewerkers, die allen vloeiend Duits 

spreken. Volgens de directeur steken 

de verkoopmedewerkers veel tijd en 

energie in de Duitse producten om die 

op flexibele en creatieve wijze aan te 

passen aan wat de markt nodig heeft. 

Hij noemt diverse voorbeelden van be-

paalde stoffen die na intensief commu-

niceren tussen producent en afnemer 

uiteindelijk door de fabriek worden ge-

maakt of aangepast. Zo heb je kenmer-

kende verschillen in de soorten verf 

per land. In Duitsland wordt taaiere 

verf gebruikt dan het Sikkens waterdun 

in Nederland. Bij de voeding speelt de 

beleving van smaken een grote rol. “Je 

moet je als verkoper heel goed inleven 

in wat de consument wil en dat probe-

ren te vertalen naar gewenste grond-

stoffen. Wij zitten aan het begin van de 

pijplijn. U zult begrijpen dat er daarna 

heel veel wordt geïnvesteerd in marke-

ting en reclame. Ik zie wel producten 

in de schappen die een paar centen per 

kilo kosten en voor veel hogere bedra-

gen te koop zijn. Wij houden ons alleen 

bezig met goede kwaliteit, niet met de 

verhalen eromheen.” Interessant is ook 

het verhaal van de logistiek. Worlée im-

porteert op grote schaal vanuit de hele 

wereld natuurlijke producten, dat vergt 

een goede organisatie. Ook hier gaat het 

om langdurige relaties met plaatselijke 

landbouwers. “Daarbij speelt de plan-

ning een hoofdrol. Je moet al maanden 

van tevoren nauwkeurig weten hoeveel 

kilo mais je nodig hebt. Soms word je 

overvallen door een plotselinge popu-

lariteit. Zo was er vorig jaar enorm veel 

vraag naar tarwegras. Dat was een uit-

daging” vervolgt Van Meer.

Worlée & Co al 35 jaar in Kortenhoef

Worlée heeft onder andere vestigingen in 

Zwitserland, Groot-Brittannië, Frankrijk, 

maar ook in Singapore en Canada.

Eind september werd het 50-jarig bestaan 

in Nederland gevierd met een symposium 

in Breda over de groene toekomst van Wor-

lée. Met ruim 200 klanten werd er gediscus-

sieerd over de biotrend waar specialisten 

van bijvoorbeeld AkzoNobel hun ervarin-

gen deelden over biologische grondstoffen. 

Tot slot gaat Wil van Meer ervan uit dat 

Worlée nog lang eigenaar zal blijven van 

de kantoorruimte op de Meenthof. “Ik weet 

van de renovatieplannen. Van ons hoeft er 

niets te veranderen. Wij zitten hier happy.”

KORTENHOEF- Randy heeft moeite 

met het zelfstandig vinden van een 

baan. Na zijn school heeft hij een 

Wajong-uitkering gekregen het-

geen betekent dat hij extra hulp no-

dig heeft om deel te nemen aan het 

arbeidsproces. 

Via het UWV is Randy gaan werken 

bij het Arbeid Training Centrum Gooi 

en Vechtstreek (ATC). Hier heeft hij 

zich bewezen als een prima werkne-

mer. Randy is bij reguliere werkgevers 

op proef gaan werken wat geresulteerd 

heeft in een betaalde baan als (leerling) 

fietsenmaker bij Roan Tweewielers aan 

de Dodaarslaan te Kortenhoef.

Roan Tweewielers is een lokale fietsen-

maker in Kortenhoef. Ronald Boelens 

(eigenaar) had het dusdanig druk dat 

hij extra hulp kon gebruiken. Zijn in-

teresse ging uit naar een medewerker 

die heel graag het vak van fietsenmaker 

wilde leren. Iemand die het nog leuk 

vindt om met zijn handen te werken. 

Betrouwbaarheid en liefde voor het 

vak waren het uitgangspunt.

Randy kwam op het juiste moment in 

contact met Boelens. Ondanks wat er-

varingsachterstand op bepaalde vlak-

ken is hij aangenomen. Boelens heeft 

Randy een kans gegeven het vak te le-

ren en heeft als werkgever aangetoond 

dat iemand met een (fictieve) afstand 

op de arbeidsmarkt in staat is een pri-

ma medewerker te zijn. Boelens benut 

Randy op zijn talent en neemt moei-

lijke issues (mede via jobcoaching) uit 

handen.

Dat motiveerde wethouder Sandra van 

Rijkom om aan Ronald Boelens van 

Roan Tweewielers de Smaakmaker van 

het werkgeversservicepunt Gooi en 

Vechtstreek uit te reiken.

Roan Tweewielers ‘Smaakmaker’

Medewerkers v.l.n.r: Wil van Meer, 

Nelleke de Weerd, Ruud van der Weele, 

Rob de Waart,  Gerben Feberwee, 

Caroline Kerssens, Petra Knijpinga.
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Wie heeft ze niet gekregen? De 

sportzegels van Albert Heijn? 

Voor leuke sporten moet je bij 

ODIS- gym zijn. Want naast 

turnen kun je ook springen bij 

ODIS.  Ben je iets te oud daar-

voor en wil je toch wat aan je 

conditie doen, dan zijn de les-

sen Pilates of Keep Moving 

wellicht een goed alternatief.

Het is heel makkelijk. Je levert 

je volle kaart in bij de AH en 

met de verkregen code kun je 

een sport uitzoeken bij ODIS. 

Vooral trampoline springen 

en rope skipping zijn erg leuk 

om een keer uit te proberen. 

A a n s t a a n d e 

donderdag or-

ganiseert ODIS 

daarom rope 

skipping in sa-

m e n w e r k i n g 

met Albert He-

ijn. Dit voor de 

kinderen van de 

basisschool tij-

dens de pauze. 

Kinderen kunnen dan alvast 

in aanmerking komen met 

deze nieuwe sport. Daarnaast  

geeft het voor de iets ouderen 

ook de gelegenheid om ken-

nis te maken met Keep Mo-

ving ( Aerobics) en/of Pilates. 

Deze lessen worden gegeven 

in Buro Sport( ingang zijkant 

van De Fuik). 

Meer info is te vinden op:

www.odisgym.nl

Rope skipping tijdens de pauzes

Sporten bij ODIS- gym

Winterviolen

Hervormde gemeente ’s-Graveland; Noorder-

einde 14 , www.hervormdegemeentesgrave-

land.nl Stalpaertstichting: www.danielstal-

paert.nl; kerkdienst: elke zondag om 10 uur; 

dominee: Geert van Meijeren; dominee@her-

vormdegemeentesgraveland.nl, 035-6560598

Deze maand is het 500 jaar geleden dat de 

monnik Maarten Luther  op 31 oktober 1517 

stellingen spijkerde aan de deur van de kerk in 

Wittenberg. 95 stellingen waarin hij opriep tot 

hervorming van de kerk. Het feit dat Luther op-

stond tegen de machthebbers van die dagen, dat 

hij er ook voor zorgde dat de bijbel in het Duits 

werd vertaald, ontketende een gevoel van vrij-

heid onder het volk waarvan men wel eens zegt 

dat het mede aan de basis ligt voor vrijheid en 

democratie vandaag de dag. In Duitsland wordt 

dan ook 31 oktober dit jaar groots gevierd. 

Er is nog een reden om Luther te noemen. Hij 

herontdekte de onvoorwaardelijke liefde van 

God.  Luther worstelde met de vraag: hoe word 

ik een goed mens in Gods ogen? En hij zocht 

het antwoord op die vraag door een extreem 

leven te leven, zich af te zonderen voor God, 

uren te bidden en bijbel te lezen, te vasten en 

te zorgen voor de naaste. Maar telkens bleef bij 

hem het gevoel knagen dat hij niet genoeg deed, 

maar tekort bleef schieten voor God. Nooit was 

het voor zijn gevoel genoeg en volmaakt, er kon 

altijd meer gedaan worden, meer bidden, meer 

vasten, meer dienen. Zonde en kwaad kon Lu-

ther maar niet van zich af schudden. Daarom 

was Luther bang dat God hem zou straffen, dat 

God hem niet lief had. Maar Luther ontdekte 

toen hij op een dag in de bijbel las, de Romei-

nenbrief, dat God zijn mensen onvoorwaarde-

lijk liefheeft, niet omdat ze volmaakt leven of 

zo ontzettend hun best doen, maar ondanks de 

fouten die ze maken.  De enige vraag die rest is: 

wil je die liefde ontvangen? Met andere woor-

den wil je het geloven? Voor Luther was dit een 

enorme bevrijding, dat geloof werd de bron van 

zijn leven. En in de kerk komen we nog steeds 

samen rondom deze liefde van God.

PKN Nieuws oktober

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

ANKEVEEN- Op zaterdag 

21 oktober is ’t Wapen van 

Ankeveen vanaf 20.00 uur 

het decor voor een voor-

ronde van het Nederlands 

Team Kampioenschap Poker 

(NTKP). 

De beste 20% van de voorronde 

gaat door naar de halve finales. 

Uiteindelijk wordt in de grote 

finale gestreden voor de titel 

‘Beste Pokerteam van Neder-

land’. Ook in Wijdemeren en 

omstreken kan iedere poker-

liefhebber zich met een team 

inschrijven en zich misschien 

wel kronen tot Nederlands 

Kampioen. Het Wapen van An-

keveen wordt omgetoverd tot 

een ware pokerroom waarin de 

deelnemers in de eerste plaats 

strijden om het beste pokerte-

am van Wijdemeren te worden. 

Het winnende team mag dan 

een jaar lang deze titel dragen. 

Daarnaast maken ze ook nog 

kans om kampioen van Neder-

land te worden. Pokeraars kun-

nen zelf een team van 4 spelers 

samenstellen en zich aanmel-

den. 

Laagdrempelig 

Om mee te doen hoef je geen 

pokerkoning te zijn. Waar som-

mige deelnemers al sinds jaar 

en dag pokeren, spelen anderen 

het spelletje pas voor het eerst. 

Er wordt niet om geld gespeeld, 

maar puur om de eer. Pokeren 

voor prijzen is niet toegestaan 

binnen de Nederlandse wetge-

ving. 

Iedereen die mee wil doen, kan 

zich via de website www.onk-

poker.nl inschrijven. Het kost 

een team van 4 spelers slechts 

€12,50 p.p. om mee te doen.

Voorronde NK Team Pokeren 
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Na twee nederlagen was er nu einde-

lijk een dik verdiende overwinning 

voor het team van Yoessef Bouali. 

Er werd keihard gewerkt en er stond 

ondanks enige blessures een echt 

team op het veld. 

De mannen van onze zaterdag -2 wa-

ren wederom bereid om het tekort 

aan selectiespelers op te vangen. Dit 

getuigt van een juiste clubbeleving, 

waarvoor dank. De rust brak aan 

met een 2-0 voorsprong. Goalie Fa-

bian Blokker keepte zeer goed en zo 

kon ASV ‘65 de hele wedstrijd de nul 

houden. Opmerkelijk was het goede 

spel van Giorgio van Sijpenhoff die 

na jaren afwezigheid zijn rentree weer 

maakte. Uiteindelijk liepen de An-

keveners eenvoudig uit naar een 5-0 

eindstand. Een goede dag voor het 

moraal. Doelpuntenmakers waren:  

Sherrick Krind 2x, Yoeri Tol, Yamil en 

Stefano Holwijn.

JO19 wint 

ASV ‘65 en Victoria maakten er een 

spannende wedstrijd van. Beide teams 

probeerden verzorgd voetbal op de 

mat te leggen, hetgeen bij vlagen aar-

dig lukte. Toch werd het een verdiende 

overwinning voor onze jongens, aan-

gezien er met veel inzet gespeeld werd 

en zo de overwinning afgedwongen 

werd. Jeffrey Vierhout maakte in de 

eerste helft het enige doelpunt. Zo 

werd de nare bijsmaak van de neder-

laag tegen NVC weggespoeld en zijn 

er nu 6 punten uit 3 wedstrijden be-

haald.

Zaterdag-2 wint 

Mika Kisjes scoorde voor de Anke-

veners en zo zijn er nu 7 punten uit 

3 wedstrijden behaald. Dit team zit 

momenteel in een sportieve flow en is 

goed bezig

Sport DOOR: MARC DEGEKAMP, EN AD VAN BENSCHOP

Het zat mee en tegen tijdens de 

wedstrijd tegen Sporting Almere. 

In de eerste helft meldden Roland 

Haselager en Gerben van Veen 

zich in de toch al volle ziekenboeg. 

Het zit wat dat betreft niet mee dit 

seizoen. De late gelijkmaker van 

Sporting (4 minuten voor tijd) paste 

in dat beeld. 

Maar uiteindelijk zat het toch mee, toen 

een pass van Job Romviel Tim Brug in 

staat stelde om in de laatste minuut al-

leen op de keeper af te gaan en de win-

nende binnen te schieten: 2-1 

Senioren 

Het 2e boekte in de derde competitie-

wedstrijd de even zovele overwinning. 

DWSV 2 werd met 3-0 verslagen. Het 

3e, 4e en 35+ kwamen zondag niet tot 

overwinning. Op zaterdag nam VR1 

in de uitwedstrijd tegen Altius een ra-

zendsnelle 0-2 voorsprong, maar zag 

deze even zo snel verdwenen. In een 

zeer doelpuntrijke wedstrijd werd uit-

eindelijk met 9-4 verloren. Za2 is door 

de 4-2 overwinning op Waterwijk nog 

ongeslagen in de competitie. 

Meisjes onder 15

De tegenstanders van MO15-2 is voor 

alle teams een hele maat te groot. Na 

het nipte verlies van vorige week ver-

loor MO15-2 nu met hele grote cijfers 

(16-0) bij en van VOP MO15-1. Ook 

MO15-1 verloor haar uitwedstrijd, zij 

het met klein verschil: 1-0 van DVSU.

Jongens onder 15

Na het verlies op de openingsdag heeft 

JO15-1 de twee volgende wedstrijden 

gewonnen. Vorige week tegen BFC 

JO15-2 en afgelopen zaterdag 0-3 bij 

Altius JO15-1. De twee monsterover-

winningen van JO15-2 (8-0 en 12-0) 

werden zaterdag gevolgd door een 1-4 

thuisnederlaag tegen NVC JO15-4. 

JO15-3 tenslotte wint om en om. De 

derde wedstrijd werd met 3-0 gewon-

nen van De Vecht JO15-1.

4x4 Herfstvakantie

Verdeeld over vier leeftijdscategorieën 

zullen teams van een mix van jongens 

en meisjes tegen elkaar spelen. Meer 

info en aanmelden via www.svsgrave-

land.com.

Mentelity Foundation

Een mooi gebaar van Dirk van den Broek 

die de shirts van de JO12-1 sponsorde. 

Maar natuurlijk niet met de naam van zijn 

gelijknamig sportcafé, maar met de Men-

telity Foundation van Bibian Mentel. Een 

stichting die sporters met een beperking 

ondersteunt. Deze top sportvrouw was zelf 

aanwezig om de shirts te overhandigen. 

Nieuws Club 4711
Uitslag herfstcompeti-

tie Biljartclub 4711

Maandag 2 okt.: M. 

Zieleman 5 pt., B. Worp 

4 pt., W. Clements 1 pt., 

Mw. D. Giavarra 0 pt.

Zaterdag 7 okt.: W. Clements & J. van 

Wijnen (22 pt.), M. Verlaan & M. v.d. 

Velden (20 pt.), H. v.d. Burg & R. van 

Huisstede (20 pt.), K. Jacobs & M. Ziele-

man (10 pt.)

Uitslag onderlinge competitie BV 

Overmeer

Donderdag 5 okt.: T. Otten - M. v.d. Vel-

den 3-1, P. van ‘t Klooster - J. Klooster-

man 0-3, W. Lam - H. Stalenhoef 3-0, M. 

Verlaan - W. Clements 1-1

Stand aan kop: W. Lam 4-8, T. Otten 2-6, 

M.v.d. Velden 3-6

Programma

Donderdag 12 okt. 19.30 uur: onder-

linge competitie BV Overmeer, zaterdag 

14 okt. 16.00 uur: maandtoernooi kop-

pelklaverjassen

Openingstijden bar (ook voor niet-

leden) + contactgegevens

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, Overmeerseweg 5a Nederhorst den 

Berg, telefoon 06.20.40.80.58

 

Nederhorst heeft het Quick 

Amersfoort behoorlijk moeilijk ge-

maakt. Een gelijkspel was minimaal 

verdiend geweest. Tot drie keer toe 

stonden lat en paal succes in de weg.

De ploeg uit Amersfoort kon zijn ge-

luk niet op na het laatste fluitsignaal 

na de 1-2 zege. Voor rust was Quick 

de betere ploeg en pakte dan ook een 

voorsprong. Al snel viel de gelijkma-

ker via Luuk van Huisstede en waar 

broer Jesse de pech had dat een prach-

tige lob tegen de lat belandde, werd 

het in de tegenaanval zelfs 1-2. Na de 

pauze had Nederhorst de betere kan-

sen. Al na zeven minuten belandde de 

bal na een mooie aanval via een ver-

dediger op de paal. Milan van Haagen 

kopte uit een corner op de lat en in de 

blessuretijd kon een scrimmage tot 3 

x toe van dichtbij niet over de lijn ge-

werkt worden. Pech voor de Bergers 

die meer verdienden tegen een van de 

topploegen in de 3e klasse.

Senioren

Nederhorst- 2 revancheerde zich goed 

door met 5-2 te winnen in Driemond 

tegen Geinburgia. De vlot verkregen 

3-0 voorsprong via assists van Pim 

Lamme en o.a. scorende Jeroen Bou-

werkwam nauwelijks meer in gevaar. 

Nederhorst-3 verloor in Diemen met 

5-2 en Nederhorst- 4 speelde 2-2 te-

gen AW- 2.

Jeugd

JO19 boog een 0-2 achterstand tegen 

TOV om in een 3-2 overwinning. 

JO13-1 wonnen in de stromende re-

gen verdiend met 5-1 van Sporting 

Martinus, daar waar JO13-2 de winst 

moest laten bij Buitenboys. De meisjes 

O13 verloren in Amstelveen bij NFC.

Instuif dag voetbalmeiden

Op dinsdag 24 oktober organiseert 

de club speciaal voor meisjes in de 

leeftijd van 10 tot en met 17 jaar een 

Instuifdag. Iedereen lid of geen lid is 

Voetballen in Nederhorst 

Te weinig beloning tegen Quick Amersfoort
van harte welkom en geef je daarom op via 

meidenvoetbalvvnederhorst@gmail.com.  

Meer info: www.vvnederhorst.org of face-

book.

Voetballen in ’s-Graveland 

Een late overwinning

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal verslaat TOG 
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ANKEVEEN - In de zinderende fi-

nale van het traditionele Kop van 

Jut- slaan als slot van de driedaagse 

Ankeveense Kermis versloeg va-

der Eric Torsing zijn zoon Ted met 

slechts één punt. 

Door de vele regen op de zaterdagmid-

dag waren er minder deelnemers bij de 

voorrondes van de Kop van Jut en dus 

ook slechts 12 finalisten. Organisator 

Jan de Kwant was trots op de nieuwe 

draaimolen die na een brand weer tip 

top is gerestaureerd met frisse kleurige 

panelen. Ook het Oktoberfest trok op 

zaterdagavond veel publiek. Bij de fina-

listen ontbrak deze jaargang ook Anton 

Boomgaard jr. Hij zat enigszins ver-

weesd in zijn rolstoel, zonder sigaar. Bij 

een val van een stellage brak hij beide 

enkels, dat kost zeker zeven weken her-

stel. Wel stelde hij weer de Gouden Slei-

hamer ter beschikking aan de winnaar. 

Terwijl Oscar Schouten de vrouwen-

prijs sponsorde. Van het drietal Nanda 

Schouten, Daphne Koster en Monique 

Hermsen won Monique. Tussen de 

laatste vier finalisten bij de heren zat 

zelfs een Spakenburger 

al vanaf 15.00 uur aan 

het bier. Tot opluchting 

van heel Ankeveen won 

Jan de Boer slechts de 3e 

prijs. Eric Torsing traint 

niet voor niets dagelijks 

in de sportschool, want 

‘hij laat de aardstralen 

trillen’ met zijn klappen 

van de grote hamer. Nu 

dus voor de 2e keer op rij 

winnaar.

Achterpagina DOOR:  HERMAN STUIJVER

Los van de politieke verhalen is het voor 
‘onze’ Bergse minister van defensie een 

persoonlijke teleurstelling dat zij na 4 jaar 
hard werken moest aftreden (foto: AD).

Wijdemeren in Beeld

Vader verslaat zoon bij Kop van Jut

NEDERHORST DEN BERG- Was er al-

leen maar mooie muziek zoals de 

jonge Fancy Fiddlers ten gehore 

brachten afgelopen zaterdagavond 

bij het Concert op de Berg, dan zou 

de wereld er een stuk beter uitzien, 

zou je kunnen denken. 

Coosje Wijzenbeek is al decennialang 

vioolpedagoge. Sinds 1984 begeleidt ze 

de jonge strijkers van de toekomst om 

hen zoveel mogelijk podiumervaring 

op te laten doen. Zelfs de Bergse vio-

liste Francien Schatborn maakte deel 

uit van de Fiddlers. 

Het was een lust voor oor en oog om 

de circa 20 talenten in diverse samen-

stellingen aan het werk te zien. Na het 

zenuwachtig stemmen van de strijkin-

strumenten stelt Coosje het bonte ge-

zelschap voor. Uit heel Nederland, en 

zelfs uit Gent en Antwerpen, komen de 

violisten en cellisten tussen 3 en 17 jaar, 

bij dit concert vanaf 12 jaar. Verdeeld in 

de ouderen met iets meer ervaring en 

de jonkies. De captain van deze avond 

is de Vlaamse Luna de Mol die er in-

derdaad uitspringt door haar expres-

sieve manier van spelen. 

Het begint direct fris met een Sinfonia 

van Albinoni in drie delen. De tien vio-

listen en vier cellisten spelen enthousi-

ast de Allegro, Adagio en Allegro. Goed 

oogcontact en in het juiste tempo. Het 

strijkkwartet in C – groot 

van Mozart door de jon-

gere solisten Tess, Rosza, 

Joshua en Simon klinkt 

zo lieflijk als een partij-

tje in het gras. Dat Felix 

Mendelssohn in 1821 

zijn symfonie voor strij-

kers schreef toen hij zelf 

nog net twaalf was, geeft 

een extra lading aan deze uitvoering die 

hartveroverend is. Ook het kwartet van 

de ‘ouderen’ (14, 15 jr.) van de Poolse 

componist Moniuszko geeft hoop voor 

de toekomst, zo zuiver en harmonieus 

gespeeld.  Na het majestueuze werk van 

Grieg met een suite in oude stijl maar 

Strijktalenten veroveren de Berg

Een drietal Kop van Jut- losers: Emilio- Robur - Tirian

jong gespeeld, zorgde de toegift van het Jazz 

Pizzicato door Leroy Anderson voor een 

staande ovatie. De Fancy Fiddlers hebben 

de Berg veroverd. 
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Bijbel geeft antwoord
Weet u dat de Bijbel antwoorden geeft 

op de tijd waarin wij leven? Eeuwen 

geleden sprak Jezus in de ‘rede over de 

laatste dingen’(Matteus 24). Wilt u daar-

over meer weten, dan nodigen wij u van 

harte uit om eens te komen proeven. De 

eerste avond start op 11 oktober en dan 

25 oktober om de veertien dagen om 

20.00 uur. Adres:  Kees Schalkers Em-

maweg 57 Kortenhoef; 06 55326699 of 

Jan Berger 06 49141192




