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NEB

NEDERHORST DEN BERG- Om even 

voor zeven uur in de ochtend op een 

doordeweekse dag start Yolanda in 

Nigtevecht de motor van het pont-

veer voor haar eerste vaart. Aan de 

overkant staat de volgende groep 

met scholieren en forensen te 

wachten om overgezet te worden. 

“Voor halfnegen heb ik ongeveer 

dertig personen vervoerd,” vertelt 

pontvrouw Yolanda Warta (51) en-

thousiast. Sinds januari heeft de in-

woonster van Nigtevecht de taken 

overgenomen van Berger Hilbrand 

Korver, die vanwege het bereiken 

van de pensioengerechtigde leeftijd 

verplicht werd te stoppen. 

Door: Mark Hilberts

Na de ochtendspits gaat het pontveer 

even uit bedrijf, maar tijdens het mid-

daguur wordt de dienstregeling hervat. 

Aan het einde van de werkdag is er nog 

een laatste vaart. Op de pont is Yolan-

da niet alleen een pontvrouw die haar 

vak verstaat met haar achtergrond als 

schippersdochter, maar is ze ook een 

uitstekende gastvrouw.

Niet alleen door de bewoners uit de 

Vechtstreek wordt gebruik gemaakt 

van het veer, ook dagjesmensen die 

buiten de regio wonen weten de weg 

naar het veer te vinden tijdens hun 

wandeling of fietstocht in de Gooi en 

Vechtstreek. 

Een wandelaarster afkomstig uit Gro-

ningen gebruikt haar vrije dag voor 

een wandeling van station Weesp naar 

Nigtevecht en is op zoek naar de Hin-

derdam, maar ze weet niet goed welke 

kant ze op moet na het verlaten van de 

pont. Geduldig wijst Yolanda haar op 

de route. Met een echtpaar dat op de 

fiets vanuit Zaandam een tocht maakt 

door het zuidelijke gedeelte van de pro-

vincie Noord-Holland voert ze een ge-

sprek, waarbij ze tussendoor ook even 

meldt dat de doorgaande route op de 

Eilandseweg in Nederhorst den Berg 

beperkt toegankelijk is vanwege sane-

ringswerkzaamheden aan het wegdek. 

“Hé Mike, hoe is het?”, roept ze vrolijk 

naar de scholier, die in Nigtevecht staat 

te wachten op de overtocht. Vrijwel alle 

vaste passagiers kent ze bij naam. “Hoe-

wel de vaartijd maar kort is, ben je voor 

sommige passagiers een luisterend oor 

bij hun dagelijkse beslommeringen, an-

deren willen juist niets kwijt, dat hoeft 

ook helemaal niet, die mensen wens ik 

bij het verlaten van de pont alleen een 

fijne dag toe”, vertelt Yolanda die vanuit 

het kantoortje bij de pont in Nigtevecht 

met een schuin oog kijkt of er nog pas-

sagiers wachten.  

Maarten

Voor Yolanda is werken op het veer 

ook een manier om het verlies van haar 

zoon Maarten een plek te geven. Maar-

ten was een van de 296 inzittenden van 

het ramptoestel MH17. In de zomer-

vakantie in 2014 wilde hij zijn oma 

bezoeken die in Maleisië woont. Voor 

het gezin Warta brak er na het bekend 

worden van het afschuwelijke nieuws 

een donkere periode aan waarbij echt-

genoot Walter en de zonen Jorn (23) en 

Ewout (17) ieder op hun eigen wijze 

proberen het intense verdriet te ver-

werken. “Maarten zou vorige week 21 

jaar zijn geworden, hij stond ongecom-

pliceerd en vrolijk in het leven. Zijn 

ambitie was om interieurarchitect wor-

den, daarvoor volgde hij in Amsterdam 

een opleiding. Na zijn dood heb ik een 

tijd mensen vermeden, door Hilbrand 

Korver werd ik na zijn vertrek op de 

pont benaderd om te solliciteren naar 

deze baan, voor die tip ben ik Hilbrand 

heel dankbaar.” Naast Yolanda zijn Ed 

Sal en Corne Kunst vaste pontmede-

werkers van het veer, zij onderhouden 

in het weekend de veerdienst. 

Door de tragische gebeurtenis is de 

kijk van Yolanda op de wereld ook ver-

anderd. “Ik begrijp veel dingen waar 

veel mensen zich druk over maken 

niet meer en verbaas me erover dat 

Pontvrouw Yolanda Warta 
in haar element op de Vecht 

veel mensen elkaar niks gunnen.” De na-

sleep over de MH17 ramp volgt Yolanda 

niet via de media, maar uitsluitend via de 

berichtgeving van het ministerie en via 

slachtofferhulp. “Er worden te veel dingen 

over de zaak geschreven die niet kloppen”. 

Vorige week is ze even ‘onderuit gegaan’, na 

de bekendmaking van het rapport van de 

onderzoeksraad over de MH17-ramp. De 

bijeenkomst met lotgenoten geven Yolanda 

dan weer moraal om door te gaan, maar 

zegt ze: “Rouw moet je vooral op je eigen 

manier verwerken!” 

Wijdemeren – In de week van de toe-

gankelijkheid werd de toegankelijk-

heid van het gemeentehuis getoetst 

door ‘Ongehinderd’. Komende pe-

riode toetsen zij nog meer open-

bare (gemeentelijke) gebouwen in 

Wijdemeren. Ook bedrijven kunnen 

zich hiervoor aanmelden. Om hen 

te stimuleren betaalt de gemeente 

de toets voor de eerste 25 onderne-

mers in de horeca en/of de recreatie-

branche die zich aanmelden.

 

Wethouder Betske van Henten: “Het 

thema van de landelijke week van de 

Toegankelijkheid is ‘Aan tafel! Iedereen 

eet mee’. Dit past goed bij de gemeente 

die Wijdemeren wil zijn: een aantrek-

kelijke en toegankelijke plek voor in-

woners èn voor recreanten. Om de 

toegankelijkheid te verbeteren zoeken 

we ondermeer de samenwerking met 

ondernemers in de horeca en/of de re-

creatiebranche. Alleen samen kunnen 

we Wijdemeren toegankelijker maken.”

 

50 openbare gebouwen

Het gemeentehuis is het eerste open-

bare gebouw in Wijdemeren dat op 

toegankelijkheid voor mensen met een 

beperking is getoetst. Bedoeling is dat 

minimaal 20 en maximaal 50 openbare 

gebouwen onder de loep worden geno-

men en waar nodig (geleidelijk) wor-

den aangepast. Hierbij horen maximaal 

25 bedrijfspanden van ondernemers in 

de horeca en/of de recreatiebranche. 

Als startimpuls betaalt de gemeente 

de toets voor deze bedrijven. Zij kun-

nen zich per e-mail aanmelden bij: 

J.Weijns@wijdemeren.nl.

 

Interessante doelgroep 

15% van de inwoners van Wijdeme-

ren heeft een beperking: slechtzienden 

en blinden, slechthorenden en doven, 

mensen die slecht ter been zijn, rol-

stoelgebruikers, en mensen met een 

assistentiehond. Gezien de vergrijzing 

neemt dat aantal alleen maar toe. Deze 

mensen, maar ook hun vrienden, fa-

milie en collega’s, zoeken restaurants 

die toegankelijk en gastvrij zijn. Wan-

neer een restaurant voor hen toegan-

Gratis toets voor eerste 25 ondernemers

Wijdemeren wordt toegankelijker
kelijk én goed vindbaar is, vormen zij een 

interessante doelgroep voor de horeca in 

Wijdemeren en kunnen ze wezenlijke groei 

en omzetstijging realiseren. Zo wordt een 

mooi maatschappelijk doel met het com-

merciële belang van onze lokale onderne-

mers gecombineerd. 

Op 1 januari 2017 verandert de Wet gelij-

ke behandeling op grond van handicap of 

chronische ziekte. Een onderdeel van deze 

wet is dat het wettelijk verplicht wordt dat 

alle gebouwen met een publieke functie 

toegankelijk worden.
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 16 okt.: 09.30 uur:
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Wo. 12 okt.: 19.00 uur: 
 J. Dresmé,
 Za. 15 okt.: 19.00 uur: 
 W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 
 Do. 13 okt.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé,
 Zo. 16 okt.: 09.30 uur: 
 L. Wenneker,
 Wo. 19 okt.: 10.00 uur:
 J. Dresmé en W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 16 okt.: 10.00 uur:  
 Ds. Bodisko Massink.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 16 okt.: 10.00 uur: 
 Ds. E. Braam.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 16 okt.: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 16 okt.: 09.30 uur: 
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 16 okt.: 11.00 uur:
 Nescio-lezing.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 16 okt.: 10.00 uur: 
 T. Meij. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 16 okt.: 10.00 uur: 
 Ds. Klaas de Vries
 16.00 ds. E.J. Hempenius.

 

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

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) 

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

Aanleveren advertenties
Als EPS of PDF (HR) 

bestand voor  vrijdag 16.00 uur.

www.weekbladwijdemeren.nl

Familieberichten

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 13 okt. 20.15 u. Concert Eric Vloeimans, trompet Dillewijn, Ankeveen
vr. 14 okt. 09.30 u. ‘Administratie voor elkaar’ Versa Soc. Cult. Centr., Blijkln.1, NdB
vr. 14 okt. 20.00 u. Stalpaertconcert Vocal Group ‘BANT’ NH-kerk, ’s-Graveland
vr. 14 okt. 20.00 u. Alg. Ledenverg. Ankeveense IJsclub IJsclubgebouw, Ankeveen
zo. 16 okt. 11.00 u. Nesciolezing (Oec. Streek Gem.) Oude Kerkje, Kortenhoef
ma. 17 okt. 13.30 u. KBO- feestmiddag met Korvera Bergplaats, NdB. 
vr. 21 okt. 20.00 u. Alg. Ledenverg. IJsclub Nederhorst IJsclubgebouw, Blijkln. 5, NdB.
zo. 23 okt. 13.00 u.  Geitenwollensokkentoernooi ARTV ARTV- complex, Ankeveen
do. 27 okt. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
za. 29 okt. 11.00 u. Hist. Kring ‘Oude Ambachten ’ De Drie Dorpen, Ankeveen
za. 29 okt. 20.00 u. Voorronde NK Poker Wapen van Ankeveen
za. 29 okt. 20.15 u. Concert Camerata A’dam met ‘Haydn’ Willibrordkerk, NdB. 
zo. 30 okt. 11.00 u. Hist. Kring ‘ Oude Ambachten’ De Drie Dorpen, Ankeveen
zo. 20 nov. 10.15 u. Unicef Bridgedrive De Drie Dorpen, Ankeveen

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62
A. v.d. Heuvel, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15
Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

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

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

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

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

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

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers

Afwezig van maandag 17 tot vrijdag 21 oktober 2016

Huisartsenpraktijk JH Bouwman, MJ Stuldreher

Voor SPOEDGEVALLEN
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan1, tel. 251854

Denkt u er aan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen en in geval van nood 
kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten voor 10 uur ‘s morgens afgeven 

bij de assistente van Huisartspraktijk Overmeer

Johan Snel
Bij deze betuigen wij aan u allen onze welgemeende en 
hartelijke dank.

Nederhorst den Berg  E. Snel-Ebes
Oktober 2016   Kinderen
    Kleinkinderen

Het is onmogelijk om ieder persoonlijk 
te bedanken voor het overweldigende 
aantal blijken van medeleven die wij 
mochten ontvangen tijdens zijn ziekte 
en na het overlijden van mijn man, 
onze vader, schoonvader, en opa.
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Politiek DOOR: SASKIA LUIJER

Woensdag 5 oktober kregen 

de raadsleden van Wijdemeren 

een extra toelichting op het 

Bestuurskrachtonderzoek ‘Het re-

sultaat telt’. Bij dit onderzoek heeft 

Wijdemeren immers als enige in 

Gooi en Vechtstreek een onvoldoen-

de gescoord. Een lokaal probleem, 

dat de gemeente op korte termijn 

moet oplossen, in perspectief van 

de ontwikkelingen in de regio.

“Het is niet zo dat de gemeente om-

valt, maar er is wel een zekere urgentie 

om de organisatie te versterken” sprak 

Marco Pot. De onderzoeker van bureau 

Deloitte legde uit dat de onvoldoende 

score vooral betrekking heeft op de 

organisatorische randvoorwaarden. 

Als gevolg van o.a. bezuinigingen heeft 

Wijdemeren een krappe formatie en 

komen prestaties onder druk te staan. 

Daardoor mist het duurzame slag-

kracht. Ook op regionaal niveau. Pot: 

“De omgeving verwacht een proactieve 

gemeente, die regie neemt en doorpakt. 

Maar de organisatie is naar binnen ge-

keerd en heeft moeite met buitenspe-

len.” Als oplossing voor dit probleem 

schetste Pot vijf mogelijke maatregelen; 

niets doen, ambities terugschroeven, 

investeren in de organisatie, een amb-

telijke fusie of een herindeling. Daarbij 

benadrukte hij nogmaals het regionale 

perspectief: “Als gemeente ben je niet 

alleen, je moet ook letten op wat er om 

je heen gebeurt. Het is belangrijk om 

dit te plaatsen in de context van de re-

gio.”

Het belang van de regio

Medeonderzoek Dirk Louter meende 

ook dat Wijdemeren zich niet moet 

blindstaren op wat ze lokaal moet 

doen. “Doe mee en denk ook mee op 

regionaal niveau en bepaal daarin je 

positie” was zijn oproep. Uit het rap-

port komt namelijk ook naar voren dat 

Gooi en Vechtstreek een aantal fun-

damentele tekortkomingen heeft. Dit 

speelt met name bij de thema’s econo-

mie, infrastructuur, wonen, natuur & 

landschap. Ter versterking van de regio 

is de belangrijkste aanbeveling om het 

bestuurlijk systeem te veranderen en 

op de middellange termijn (2023) naar 

maximaal drie gemeenten te gaan. Dat 

kunnen er dus ook twee of één zijn. 

Louter: “Er moet meer besliskracht ko-

men op regionaal niveau. Nu worden 

verschillen niet overbrugd.”

Veelheid aan vragen

Verdeeld over twee ronden kregen 

alle politieke partijen gelegenheid 

om vragen te stellen over het rapport. 

Vanwege de veelheid aan vragen en de 

beperkte tijd, kwamen de antwoorden 

kernachtig ‘in stac-

catovorm’ terug. Zo 

wilde Jan Verbruggen 

(CDA) weten hoe de 

provincie omgaat met 

het advies 2023. Kan 

de provincie druk uit-

oefenen op de regio? 

Gert Zagt van De Lo-

kale Partij ging daar bij één van zijn 28 

vragen ook op in; op grond van welke 

feiten zou een ingreep van de provincie 

gerechtvaardigd zijn? Namens PvdA-

GroenLinks vroeg Stan Poels zich af of 

een ambtelijke fusie een oplossing zou 

zijn voor de korte termijn. D66’er Joost 

Boermans zoomde in op de bestuurlij-

ke legitimatie. Hoe komen in een gro-

tere gemeente de kleine kernen tot hun 

recht, als de raadsleden meer bewoners 

vertegenwoordigen? En is Wijdemeren 

nu zoveel ambitieuzer dan andere ge-

meenten? vroeg Sieta Vermeulen van 

de VVD. Waarbij René Voigt (Dorps-

belangen) stelde dat de conclusie die 

Hilversum had gekregen ook best bij 

Wijdemeren zou kunnen staan: “Het in 

balans brengen van de ambities met het 

tempo van wat het ambtelijk apparaat 

aankan.”

Stip op de horizon

Op een deel van de vragen reageerde 

Jack van der Hoek, gedeputeerde van 

Bestuurskrachtonderzoek

De bal ligt bij Wijdemeren

de Provincie Noord-Holland. Hij verduide-

lijkte dat 2023 een stip op de horizon is. Als 

een gemeenteraad tot de conclusie komt 

dat dit te snel of te langzaam is, kunnen zij 

een ander tijdspad aangeven. Daarbij be-

nadrukte Van der Hoek dat wanneer een 

gemeente op korte termijn voor een amb-

telijke fusie kiest, daarmee ook de opmaat 

naar een herindeling is gezet. “Dan moeten 

dat op de lange termijn ook uw fusiepart-

ners worden als de ambtelijke fusie onvol-

doende werkt” stelde hij. Vervolgens sloot 

hij af met de metafoor van teamspelers, 

waarbij hij de bestuurskracht vergeleek met 

de kwaliteit van een team (de regio) en die 

van de individuele spelers (de gemeenten). 

“Wat kunt u doen om de eigen vaardigheid 

te vergroten? Om een betere speler te zijn, 

zowel lokaal als regionaal? De provincie is 

nu niet aan zet, maar eerst de raden. Die 

verantwoordelijkheid moet u dan ook ne-

men. De bal ligt bij u.”

Deloitte onderzoekers Dirk Louter (links) en 

Marco Pot (foto: Douwe van Essen)

NEDERHORST DEN BERG- 

Onvoorziene omstandigheden daar-

gelaten zullen er vanaf april 2018 op 

de plek van het oude gemeentehuis 

aan de Voorstraat in Nederhorst den 

Berg 12 appartementen en 4 een-

gezinswoningen in de sociale huur-

sector beschikbaar zijn. Een langge-

koesterde wens.

Wijdemeers wethouder Betske van 

Henten en Pieter Smeijer, manager 

projectontwikkeling van woning-

bouwvereniging Gooi en Omstreken, 

hebben op 26 september omwonen-

den al op de hoogte gebracht van deze 

nieuwe variant. Over het algemeen 

waren de aanwezigen tevreden over 

het bouwplan dat goed zou passen in 

de structuur van het centrum. Het ap-

partementsgebouw wordt als het ware 

in tweeën gesplitst door de entree, 

waardoor er links en rechts zes appar-

tementen verdeeld over drie woonla-

gen zullen verrijzen. “Het is daardoor 

minder massaal, wat voorheen een van 

de bezwaren was” vertelt Pieter Smeijer. 

“Bovendien past dit project in wat men 

noemt ‘de korrelgrootte’ van de Voor-

straat. Als je de panden naast elkaar 

ziet, past het qua bouw in deze serie.” 

Achter de appartementen komen vier 

eengezinswoningen van ongeveer 100 

m2 die aansluiten op het watertje er-

achter. De bouwers leggen ook een be-

schoeiing aan. Tussen de appartemen-

ten aan de voorkant en de woningen 

komt een binnenplein (geen parkeer-

plaats) van maximaal 10 meter breedte. 

De bewoners van de appartementen op 

de begane grond krijgen een terras dat 

wordt afgeschermd met een muurtje 

zodat je daar lekker ongestoord kunt 

zitten. Op de eerste en tweede verdie-

ping kun je ontspannen op een balkon 

met een zinken kader. 

Doorstroming

De wethouder is in haar nopjes met 

het project dat past in de woonbehoef-

tes van Wijdemeren, waarbij sociale 

huurwoningen met een centrumfunc-

tie een van de grote wensen was. De 

huren zullen de grens € 711 zeker niet 

overschrijden. En bij de toewijzing kan 

de gemeente een volgorde vast stellen 

waardoor Bergers en/of Wijdemeer-

ders voorrang krijgen. Ook zouden 

ouderen een voorkeur kun-

nen krijgen in het prioritei-

tenlijstje. “Wat wij hopen te 

bereiken, is dat de doorstro-

ming wordt bevorderd. Ou-

deren zouden hun gezins-

woning kunnen verlaten, 

waardoor anderen weer een 

kans krijgen” licht mevrouw 

Van Henten toe. Het appar-

tementsgebouw is voorzien 

van een lift. Op elke laag 

komen twee typen: aan de 

voorkant een 2-kamer-appartement 

van ± 55 m2 en aan het binnenplein 

drie kamers van ± 75 m2. Het gebouw 

wordt volgens de nieuwste isolatie-

eisen gebouwd, met als extra voorzie-

ning zonnepanelen op het dak. Volgens 

de heer Smeijer voldoet de bouw door 

bijvoorbeeld bepaalde metseldetails 

aan de ambachtelijke stijlkenmerken 

van de omgeving.  Het voormalige ge-

meentehuis dat al vanaf 2002 leeg staat, 

wordt eindelijk gesloopt. De gemeente 

zal er voor zorgen dat bepaalde his-

torische elementen worden gespaard. 

Omdat het bestemmingsplan al is 

goedgekeurd, verwacht de wethouder 

16 sociale huurwoningen in centrum Nederhorst

geen grote problemen voor de omgevings-

vergunning. Dus zou het eerste fundament 

vanaf april 2017 kunnen worden gelegd. 

Een beeld in vogelvlucht vanaf de achterzijde

Bach in de Bieb
Op woensdag 19 oktober is er tussen 10 

en 12 uur in de Bibliotheek Gooi en meer, 

vestiging Loosdrecht aan de Tjalk, een 

lezing over Johann Sebastian Bach door 

Joop van Velzen. De titel luidt: ‘Johann Se-

bastian Bach: het begin en einde van alle 

muziek’. Entree vrij, ook voor niet-leden 

van de bibliotheek.
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

www.dereiscoach.nl
De Reiscoach is gespecialiseerd in 

outdoor loopbaanbegeleiding.

- Individuele loopbaandagen

- Meerdaagse loopbaanreizen

06-12513085. info@dereiscoach.nl 

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

  Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com 

Bedrijfs – opslag ruimtes te huur 

Vanaf 10 t/m 35 m2 – 3 m. hoog  

Beveiligd – huur p/wk mogelijk 

035-656 3517 – info@opslagVL.nl

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

035-6563060

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

BELLE MAKELAARDIJ 
Je bent zo verkocht !!! 

035-656 0235

LET OP !!!
Rest. de Herberg sluit 

haar deuren definitief op

13 November 2016 !!!

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

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

Zagt Loosdrecht

035-5821326/06-10276728

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

 

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen en 

nog veel meer. Stichts End 28 An-

keveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

Vanaf 17 Oktober is Charley’s 

Op Maan- en Dinsdagen 

Gesloten ivm Winterperiode 

www.charleys-diner.nl

HERFST in de tuin! Kom uw

TUINGEREEDSCHAP laten 

slijpen!Wij slijpen alles

wat scherp moet zijn!

hagenslijperij.nl

Trapgans 2A - Ankeveen

“Bent u uit Balans” 
Ik breng u in Balans

Voetreflexologie

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

Lion Hoveniersbedr. BV Tuin-

aanleg, -onderhoud, bestratin-

gen, grondverzet, gazonreno-

vatie, verhuur van minigravers, 

shovel en hoogwerker 12 m. 

Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

Gezocht handig man/vrouw

voor montage werk in 

buitenland.

Informatie: Theo Leijnse

info@leijnseinternational.nl

of 06-14364582

Aanleveren van tekst Kopij in 

Word (doc bestand) opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor 

de weekendactiviteiten is de 

sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Foto’s aanleveren als JPG be-

stand, let op de beeldgrootte.

Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 

Kopij

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 13 okt. film, za. 15 okt. to-

neel, do. 20 okt. film, za. 22 okt. 

cabaret, zo. 23 okt. jeugdfilm. 

Info: www.wesopa.nl

Het koor Emotions zoekt 

mannen en vrouwen voor de 

Kerstgezinsviering. Tussen 25 

oktober en 20 december 9  re-

petities. Info: J. Vrijhoef 0294-

252310 en A. Terlien-Adolfse 

0294-254006.

Zondag 16 oktober is er een 

stadswandeling door Naarden. 

Start: om 12.30 uur Ruisdeal-

plein.

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u 

leren bridgen? Informeer vrij-

blijvend. Ook nieuwe gevor-

derde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Zomaar binnenlopen voor kof-

fie en een praatje met een paar 

gezellige mensen? Elke 1e en 

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

uur in de Bergplaats a.d. Kerk-

straat.

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-

253103.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Man-

nenavond’ in het Soc. Cultureel 

Centrum a.d. Blijklaan in Ned. 

den Berg. Gastheer Fouad no-

digt alle mannen van harte uit.

Cultureel Centrum Nederhorst 

den Berg nieuwe cursussen/le-

zingen/workshops www.berg-

secultuur.nl

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

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

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

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517
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NEDERHORST DEN BERG- Het was 

vorige week woensdag een drukte 

van belang op de eerste verdieping 

van zorgcentrum De Kuijer. Daar 

vierde Sientje Bart te midden van 

haar zeven kinderen plus aanhang 

haar 100e verjaardag. 

“Je moet het niet zo zwaar nemen” zegt 

mevrouw Bart. “Gewoon langzaam 

doorgaan, gezond leven, dan kun je 

heel oud worden.” Gezina Johanna 

van Duren werd in 1916 in de Haar-

lemmermeer geboren, ze huwde met 

Dirk Bart. Jarenlang woonde het echt-

paar in Osdorp, aan de rand van Am-

sterdam, waar ze een kwekerij hadden. 

Hoewel de oudste kinderen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog werden gebo-

ren, heeft de familie die barre tijd goed 

overleefd. Er was altijd groente en er 

kon geruild worden voor meel. Me-

vrouw was een verwoed thuisbakster 

en de deuren van het kleine houten 

huisje stonden altijd open voor ieder-

een. Het echtpaar kreeg drie dochters 

en vier zonen, nu variërend tussen de 

76 en 54 jaar. Het nageslacht breidde 

gestaag uit naar 15 kleinkinderen, 

13 achterkleinkinderen en zelfs één 

achterachterkleinkind. Nadat Sientje 

vanaf haar twaalfde in de huishou-

ding werkte, heeft ze daarna een druk 

leven gehad met een groot gezin en 

een bedrijf dat aandacht vroeg. Later 

verhuisde men naar Rijssenhout. Haar 

kinderen omschrijven hun moeder als 

flexibel, zich altijd aanpassend aan de 

omstandigheden. En met een humo-

ristische kijk op de wereld. Die flexi-

biliteit kwam tot uiting 

toen de heer en me-

vrouw Bart na hun 70e 

tussen 1986 en 1992 

naar de Verenigde Sta-

ten emigreerden. St.-

Barbara in California 

was mooi, maar te duur 

in de zorg. Dochter An-

neke bleef er hangen, ze 

woont nu in het mid-

den van de USA. 

“Wat een drukte en 

gezelligheid” zegt de 

eeuweling als ook lo-

co-burgemeester Peter 

Smit aanschuift. Samen 

snijden ze de enorme taart aan, waar 

het hele gezelschap van geniet. 

100-jarige Sientje Bart neemt het niet zo zwaar

KORTENHOEF- “Ik zal mijn verjaar-

dag nooit vergeten. Want ik ben 

altijd op Dierendag jarig” vertelt 

mevrouw Van Noord- van Wijk die 

op 4 oktober haar 100e verjaardag 

vierde. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd 

Margaretha van Wijk geboren in Zaan-

dijk. Daarna woonde ze tussen 1935 

en 1970 in Amsterdam, vervolgens 

tot 2002 in Oostzaan en vervolgens 

in Zaandam in een aanleunwoning. 

En nu ruim een half jaar op de afde-

ling Meerzorg van Veenstaete. Dochter 

Rina woont in de omgeving en vond 

het prettiger als ze haar moeder wat 

vaker kan bezoeken. Dochter Evelyn 

is uiteraard ook op bezoek, samen met 

haar echtgenoot. De eeuweling heeft 

daarnaast vier kleinkinderen en acht 

achterkleinkinderen, van wie er zelfs 

een kleindochter uit het verre Duits-

land op visite komt. 

Mevrouw Van Noord was 65 jaar ge-

trouwd tot haar man op 90-jarige 

leeftijd overleed. Ze had de pech dat 

ze enkele weken geleden is gevallen in 

de tuin, waardoor ze haar heup brak. 

Ze was nog nooit in een ziekenhuis 

geweest, aldus een van haar dochters. 

Het waren zware weken, maar geluk-

kig is mevrouw weer aardig opgeka-

lefaterd. Haar humor is in ieder geval 

niet verdwenen. Als 

uw verslaggever haar 

blijkbaar iets te en-

thousiast feliciteert 

met deze mijlpaal, 

zegt ze: “Als je zo door 

blijft schudden, valt 

mijn hand eraf.” De 

burgemeester komt 

binnen. De 100-ja-

rige wordt stralend 

op een mooie zetel 

gezet. “U lijkt de koningin wel” zegt 

burgemeester Martijn Smit. “Lijkt, ja” 

antwoordt ze ad rem. De gebakjes gaan 

rond, oude foto’s worden bekeken en 

mevrouw Van Noord-van Wijk vindt 

Honderd jaar op Dierendag

het heerlijk dat ze in het middelpunt van 

de belangstelling staat. 

ANKEVEEN- Op de inloopbijeen-

komst in het Wapen van Ankeveen 

vorige week woensdag gaf wet-

houder Theo Reijn ruiterlijk toe dat 

hij verantwoordelijk is voor de fout 

om zonder overleg een haag en lei-

lindes te kappen bij de Algemene 

Begraafplaats naast de Dillewijn. 

Door: Herman Stuijver

Ankeveen stond op z’n kop en niet 

alleen vanwege de kermis. Een forse 

ingreep met zwaar materieel en be-

tonblokken gaf de indruk dat de hele 

begraafplaats fors zou worden aange-

past. Het gaat om de aanleg van extra 

grafbakken voor 21 personen aan de 

voorzijde. De grondwaterstand is zo 

hoog dat deze aanpassingen nodig 

zijn. Een ernstig probleem, waarbij de 

gemeente zelfs even overwogen heeft 

deze begraafplaats te sluiten. 

Alle bekende nabestaanden waren op 

de hoogte gesteld met een brief waarin 

stond dat ‘de beplanting waar nodig 

wordt aangepast’. Dat de 60 jaar oude 

hulsthaag en de fraaie bomen zo ri-

goureus uit het beeld zouden verdwij-

nen, had niemand zich gerealiseerd. 

Ook wethouder Reijn niet. Maar hij 

is als bestuurder wel verantwoordelijk 

voor deze snode daad. “Het is een fout, 

maar ik kan het niet meer herstellen. 

Het spijt me zeer” zei de wethouder 

tegenover een groep boze Ankeveners. 

Hij wees op slecht communiceren met 

de afdeling Beheer Openbare Ruimte 

die voortvarend was begonnen, maar 

hem niet had ingelicht over deze de-

tails. Maar ook een kleine inbreuk bij 

graven ligt gevoelig bij nabestaanden, 

Reijn erkent fout begraafplaats Ankeveen
dat had men zich beter moeten realiseren, 

was de conclusie. Verder erkende de wet-

houder dat het plaatsen van een nieuwe 

groenvoorziening ook een bezuiniging is. 

Er komt een gazen hek met Hedera-klim-

op, vermengd met enkele bloempjes. Dat 

is goedkoper dan het onderhoud van de 

eerdere haag. Echter, na de felle protesten 

en de foute handelwijze, was Reijn bereid 

om ook dat te heroverwegen. “Ik ga dat-

gene doen wat de Ankeveners in overleg 

met ons willen” zei hij klip en klaar. Zelfs 

als het geen bezuiniging oplevert, was de 

gedachte daarbij ingesloten. 

De 100-jarige te midden van loco-

burgemeester Smit en Anja van Diep-

straten, directeur van De Kuijer

De eeuweling te midden van de burge-

meester en haar dochters

Lezing Museum Hofland
In Museum Hofland wordt op zondag 

16 oktober om 14 uur een lezing gegeven 

over ‘De mogelijke rol van kernenergie in 

de energietransitie’. Spreker is Dr.Ir. Imme 

de Bruijn.  Hilversumseweg 51 in Laren 

(tegenover restaurant La Place). Zie ook: 

www. geologischmuseumhofland.nl 
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Weekendaanbieding 
(vrijdag, zaterdag)

Weekendbollen per 10 € 1,99

Weekendstammetje € 6,95 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Madelijn
Wereldreis

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef 

en Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en 

heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou 

haar huishouden niet compleet zijn zonder 

behaarde vrienden. Kat Madammeke en ko-

nijn Antonio horen er dan ook helemaal bij. 

Hond Tyson is onlangs overleden. En haar 

gezin is rustig aan op zoek naar een pup. Ze 

eet eitjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s och-

tends gewekt door haar eigen haan en rijdt 

in haar vakanties graag te paard door de na-

tuur…

Groningen, daar moet ik heen in mijn eentje. 

En dat is 180 kilometer en 1 uur en 52 minuten 

bij Kortenhoef vandaan. In het Hoge Noorden 

van ons land. Waar aardbevingen aan de orde 

van de dag zijn en waar studenten zomaar ver-

dwijnen. Waarom zou ik überhaupt die kant op 

willen, zult u denken. Daar zal ik dan wel een 

hele goede reden voor hebben. Klopt. Vrienden. 

Die ik niet zo vaak zie. Een reünie die ik niet wil 

laten schieten!

In de vakantie draaien we onze hand niet om 

voor 180 kilometer op en neer. Om iets onbe-

kends te bezoeken. We zijn er zelfs trots op dat 

we zo veel rijden in de vakantie. En op dat we 

daarom dus zo veel zien. Maar hier in Neder-

land is het een heel ding. Er zijn landen op de 

wereld waar je buurman 180 km bij je vandaan 

woont. En landen waar je rustig 180 kilometer 

op en neer rijdt om naar je werk te gaan. Elke 

dag. Maar in Nederland niet. Daar is 180 kilo-

meter de andere kant van de wereld. Gronin-

gen, een echte wereldreis en ik reis alleen!

Een reis die wat voorbereiding vergt. Dat snapt 

u! Marc vindt dat ik zijn auto maar moet ne-

men. Zijn auto is ook 

niet meer de jong-

ste. Maar die heeft 

in onze vakanties zijn dienst, als betrouwbare 

reisgenoot, al vele malen bewezen. Mijn Bessie 

is van eind vorige eeuw (1995). En we vragen 

ons af of ze die 180 kilometer nog wel redt. Als 

je harder dan 100 rijdt, rammelt ze zo vreselijk 

dat ik bang ben onderdelen te verliezen. En 

een keer rijden in een auto die harder kan dan 

100 (écht!), is ook wel eens leuk. Een auto die 

bovendien is uitgerust met automatische rui-

tenwissers met 3 standen én interval, centrale 

deurvergrendeling, stuur- en rembekrachti-

ging, werkende blower, achterruitverwarming 

en elektrische ramen. Púre luxe, als je niet zo-

veel gewend bent. 

Ik ben gek op autorijden. Ik word er rustig van. 

Die twee uur van Groningen terug naar huis. In 

het donker. Geen verlichting langs de snelweg. 

De koplampen werpen een tunnel van licht. Af 

en toe de de lampen van een tegenligger. Slam 

FM lekker hard aan. Iets met veel bas. Ik voel 

mijn borstkas meetrillen. Stampend. Rustge-

vend maar niet slaapverwekkend. Ik wil door-

rijden, naar Parijs of Rome. Dat gevoel van 

vrijheid. Een vakantiegevoel. Ik kom helemaal 

tot mezelf. Krijg de kans om eens goed na te 

denken zonder dat ik gestoord word. Ik vind 

het bijna jammer dat ik weer thuis ben. Weet je, 

180 kilometer is helemaal niet zo ver. Misschien 

moest ik maar wat vaker naar Groningen. Vin-

den mijn vrienden ook vast leuk…toch?

Madelijn de With

06 - 22 73 21 36

madelijn. wiewatwaar@gmail.com

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

De heren van biljartclub Keu 

60+ zoeken versterking. Op 3 

niveaus biljarten op di.-, wo.-  

en do.middag in cafe sport-

hal Eikenrode, Loosdrecht. Vr. 

vrij spelen. Meldt u aan: 06-

24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 

de data van alle activiteiten van 

Spotjes, Spotpourri, Open Ate-

lier, Handwerkatelier op www.

despotfabriek.nl

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; locatie 

Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-

6561131.

Klusjesteam Wijdemeren, voor 

ouderen en hulpbehoevenden. 

Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-

Graveland/Loosdrecht: 035-

6561860. A’veen/Nederhorst: 

035-6563001. Ook extra klus-

sers gezocht!

Kort nieuws

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Per direct gezocht: Chauffeur-verhuizer

Van Leeuwen verhuizingen behoort tot het MKB en ver-

zorgt hoofdzakelijk particuliere verhuizingen en diverse 

transporten. U werkt in een betrokken en hecht team 

waar kwaliteit hoog in het vaandel staat.

Aanbod: - Gunstige arbeidsvoorwaarden volgens CAO

 - Goed salaris, met doorgroei mogelijkheden

 - Afwisselend en zelfstandig werk 

  in een leuk team

 - Opleidingsmogelijkheden

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

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

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

Kijk ook op  onze website: 
www.weekbladwijdemeren.nl

Vrijdagavond 7 oktober net 

over zessen kwam er een mel-

ding binnen dat er diverse auto’s 

op elkaar gebotst waren op de 

N201. Ter plaatse gekomen trof-

fen wij een chaos van auto’s (in 

het totaal 8) die op elkaar waren 

geklapt. Na verkenning had-

den wij 3 slachtoffers die in de 

ambulance nagekeken moesten 

worden. Achteraf viel dat let-

sel gelukkig mee. De materiële 

schade was wel wat meer. Om-

dat de politie onderzoek wilde 

doen is de N201 tussen Korten-

hoef en ’s-Graveland afgesloten. 

Hierdoor ontstond er een file 

in Kortenhoef. Rond half 9 was 

deze weer opgelost.

Zondagmorgen om tien over 

4 stond er een bouwkeet in de 

brand aan de Egidius Blocklaan. 

De brand hadden wij snel onder 

controle. De zeecontainer met 

materiaal dat ernaast stond was 

behoorlijk aangestraald door de 

brand. Om open te maken had-

den wij tijd nodig. Na 20 minu-

ten was hij  geopend en troffen 

wij een groot aantal gesmolten 

materialen aan. Rond zes uur 

was alles overgedragen aan de 

eigenaar en konden wij nog 

even ons mandje in.

Post ’s-Graveland

Nieuws brandweer
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ANKEVEEN- De druk op Eric Torsing, 

winnaar 2015, was enorm groot. 

Toch werd de Ankevener, na een har-

de strijd, voor de 2e keer op rij win-

naar van de 34e Kop van Jut. Uit han-

den van sponsor Anton Boomgaard 

ontving hij zondagavond onder gro-

te belangstelling de fraaie Gouden 

Sleihamer. 

Zijn schoondochter Debby Keulers 

sleepte de Rose Hamer weg voor de 

neus van haar acht vrouwelijke concur-

renten. Die prijs werd ter beschikking 

gesteld door Oscar Schouten. Al decen-

nialang is de strijd wie het hoogste op 

de Kop van Jut- slaat het slotstuk van 

de Ankeveense kermis. Jong en oud 

doet mee tijdens de drie feestdagen. 

Op zondag is de grote finale waar al-

lemaal mannen meedoen die daarvoor 

in vijf klappen 14 of 15 punten hebben 

gehaald. Het gaat erom dat je met één 

gerichte klap van de houten hamer van 

± 11 kg. als een soort drietrapsraket 

drie ‘hoedjes’ haalt. Dat wordt allemaal 

nauwgezet gecontroleerd door Kop 

van Jut- captain Jeroen de Kwant. 

Maar liefst 27 heren waren doorge-

drongen tot de finale en ook acht 

vrouwen waren zover gekomen. Het is 

een volksfeest waar steeds meer men-

sen alles willen zien, terwijl de draai-

molen en de grijpautomaten gewoon 

doordraaien. Aan spreekstalmeester 

Richard Spoor is het wel toevertrouwd 

om met grappen en grollen de stem-

ming erin te houden. In de eerste ronde 

mocht iedereen drie klappen probe-

ren. Bruno Spoor sloeg het apparaat 

bijna stuk, Berger Willem Hogenberg 

had zich vergist in de hoogte van de 

paal en de Friese import- Ankevener 

Symon Kamstra testte de hamer ook 

stevig, doch net geen 9 punten. Uit-

eindelijk bleven er acht mannen over 

voor de eindstrijd. De 

spanning werd fors 

opgevoerd, mede door 

de vele aanmoedigin-

gen uit het publiek. Nu 

ging het om 5 klappen 

van 3, dus maximaal 15 

punten. 

Bij de vrouwen werd 

er een lange meetlat 

gehanteerd, omdat niet 

alle dames de hoedjes 

halen. Tot ieders grote 

verrassing gelukte dat 

Debby Keulers dus wel, 

terwijl ze niet eens uit het Ankeveense 

veen is getrokken, maar uit Limburg 

komt. Na nog twee rondes spierballen 

en tactiek met de hamer werd uitein-

delijk de uitslag bepaald: Job Bouman 

werd derde, Hans Pos jr. tweede en Eric 

Torsing 1e. Die kan het komend jaar 

weer rechtop door het dorp lopen. De 

Eric Torsing is weer de Kop van Jut- winnaar

poedelprijs was voor Ellen de Jong, de kers-

verse echtgenote van Ton de Jong. De Stich-

ting Bevordering Vermaak en Cultuur, or-

ganisator van de 256e Ankeveense kermis, 

bedankte een lange rij van bijna alle Anke-

veense bedrijven die deze traditie steunen.

(wie een foto wil hebben, graag even mailen 

naar: redactie@ dunnebier.nl)

NEDERHORST DEN BERG- Tijdens 

de Nationale Voorleeslunch werd 

in heel Nederland voorgelezen aan 

ouderen. In woonzorgcentrum De 

Kuijer in Nederhorst den Berg las 

Paula Holster vorige week vrijdag 

voor aan een twaalftal ouderen van 

dagopvang De Ontmoeting. 

Eerst ging de soep rond en toen las 

Paula het verhaal ‘Dons’ van Jan Siebe-

link voor. Ze was goed voorbereid, ze 

had bepaalde fragmenten aangepast 

en ook de woordkeuze hier en daar. 

Mogelijk had deze tekst van Siebelink 

autobiografische elementen, want de 

schrijver is van 1938. En in het verhaal 

kwamen herinneringen aan de Twee-

de Wereldoorlog voor. Henk woont in 

een zorgcentrum, hij wil en kan zijn 

hele leven al niet praten, waardoor 

sociaal contact nauwelijks tot stand 

komt. Hij wacht op zijn enige vriend 

Samuel wiens ouders Henk ooit heb-

ben opgenomen. Met flashbacks horen 

we over Henks traumatische ervarin-

gen na de dood van zijn moeder. Zijn 

stiefmoeder behandelt hem slecht. 

Een mooi emotioneel verhaal dat de 

ouderen ademloos aanhoren. De stem 

van Paula was goed verstaanbaar door 

de microfoon. Bovendien weet ze 

door haar voordracht de aandacht van 

begin tot eind erbij te houden.  

Paula Holster leest voor aan ouderen

Herfst Spotjes
Afgelopen zaterdag was er weer een 

Spotfabriek. Nu met Spotjes voor kin-

deren. Op het thema ‘Verstopt in het 

bos’ hebben de kinderen dieren kunnen 

knutselen, die zich deze tijd van het jaar 

lekker verstoppen onder de herfstblade-

ren. Maar ook kabouters en paddenstoe-

len waren van de partij! Het was weer 

een gezellige ochtend in Kidswereld.

Bibliotheek Gooi en meer organiseerde dit 

evenement in het kader 2016 Jaar van het 

Boek. Samen met de Leescoalitie, de lande-

lijke organisatie achter de Nationale Voor-

leeslunch, willen ze hiermee laten zien dat 

voorlezen een prettige en gemakkelijk toe 

te passen dagbesteding is, die bijdraagt 

aan de kwaliteit van zorg. Voorlezen van 

een mooi verhaal of gedicht geeft ontspan-

ning en sfeer en is vaak een aanleiding om 

met elkaar te praten of herinneringen op 

te halen. Ook kunnen sommige ouderen 

door een visuele beperking niet (makke-

lijk) meer zelf lezen. Door voorgelezen te 

worden, kunnen ze toch genieten van ver-

halen. Na de soep en het verhaal was het 

tijd voor de lunch die deels gesponsord 

werd door Bakkerij De 7 Heerlijkheden in 

Nederhorst den Berg. En daarna zullen ac-

tiviteitenbegeleider Mariët Meijers en haar 

collega’s wellicht de tijd hebben genomen 

om nog eens na te praten over dit verhaal.

Natuurmonumenten heeft op buiten-

plaats Bantam, een van de ’s-Grave-

landse Buitenplaatsen, een Mallejan 

geplaatst. Een Mallejan is een ver-

voersmiddel uit vervlogen tijden en 

werd ook wel bomenwagen genoemd. 

Met een Mallejan konden boomstam-

men uit het bos gehaald worden. Deze 

Mallejan is gebruikt op Bantam en 

Schaep en Burgh toen de heer Maurits 

Jacob van Lennep eigenaar was van 

buitenplaats Bantam. 

Er zijn nog maar heel weinig Malle-

jannen in Nederland. De meeste zijn 

weggerot of gebruikt als haardhout. 

Natuurmonumenten is vrijwilligers 

Henny Comijn en Jan Timmer heel 

dankbaar voor het restaureren van 

dit ouderwetse werktuig. De kar heeft 

twee wielen verbonden door een hoge 

as. Haaks op de as 

zit een lange balk, 

de dissel. De kar 

werd over de stam 

gereden, waarna de 

stam met een ket-

ting of tang werd 

vastgemaakt. Ver-

volgens lichtte men 

de stam van de 

grond door de dis-

sel omlaag te trek-

ken. De stam werd aan de voorzijde 

aan de dissel vastgemaakt. Daarna 

werd de Mallejan door paarden uit het 

bos getrokken. 

Mallejan op Buitenplaats Bantam   
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Optredens

Het KBO nodigt alle leden 

met hun partners uit op 

maandag 17 oktober voor 

een feestelijke middag in de 

Bergplaats te Nederhorst de 

Berg. 

Goochelaar Korvera komt op-

treden en er zal een verloting 

zijn. En natuurlijk is er een 

hapje en een drankje zoals u dat 

van het KBO gewend bent. Een 

goed recept voor een gezellige 

middag. Er zijn aan deze mid-

dag geen kosten verbonden.

De zaal is open om 13.30 uur. U 

kunt zich aanmelden voor deze 

middag (verplicht): Marijke 

Smit, tel 035- 6562948 (tussen 

18.00 en 20.00 uur) en Theo 

en Cock Stalenhoef, tel. 0294- 

251237.

Wanneer het u niet mogelijk is 

om op eigen kracht te komen, 

dan kunnen wij dat regelen. U 

komt toch ook?

Feestelijke KBO- middag 

ANKEVEEN- Eric Vloeimans 

is geen onbekende meer in 

De Dillewijn. Met zijn band 

‘Gatecrash’ imponeerde hij 

vorig seizoen het publiek. Hij 

mag met recht de beste (jazz)

trompettist van Europa ge-

noemd worden. 

Wie een van zijn concerten bij-

woont gaat altijd weg met een 

blijvende herinnering aan een 

uitzonderlijke avond. In zijn 

nieuwe programma ‘Olivers 

Cinema’ creëert hij een geheel 

andere sfeer en bezetting. De 

unieke, fluwelen en melodi-

euze tonen uit zijn trompet 

vloeien samen met de accor-

deon van de Belg Tuur Flori-

zoone en de cello van de Duit-

ser Jörg Brinkmann. Samen 

brengen zij won-

derschone muziek 

met folkloristische 

elementen, tango, 

pop en gipsyklan-

ken. In 2015 bracht 

dit trio de cd Act 2 

uit. De ongewone, 

maar haast van-

zelfsprekend klin-

kende combinatie 

van de virtuoze 

Tuur Florizoones, 

de nu eens warme 

en dan weer ver-

vaarlijk swingende 

cello van Jörg Brinkmann en 

Eric Vloeimans’ bezielende 

trompet maakten deze plaat 

tot een groot succes. Act 2 is 

ongetwijfeld verkrijgbaar na 

afloop van dit concert.

Het concert vindt plaats op 

donderdag 13 oktober 2016. 

Aanvang 20:15 uur; toegang: € 

20,00. Kaarten te bestellen via: 

www. dedillewijn.nl 

Eric Vloeimans in Theater 
De Dillewijn

Sleutels
en 
sloten
service

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

Koninginneweg 26 • 1241 CT Kortenhoef • tel.: 035 - 656 23 70
www.dewitaanhangwagens.nl
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’s-GRAVELAND- Op vrijdagavond 

14 oktober is er een optreden van 

de Vocal Group BANT in de NH-kerk, 

aan het Noordereinde 14 te ’s-Grave-

land. De aanvang is om 20.00 uur en 

de kerk is open om 19.30 uur.

BANT is wellicht bekend vanwege 

hun eerdere optreden in december 

2014 met de uitvoering van de Misa 

Criolla. Tijdens het concert van aan-

staande vrijdag maakt de eigenzinnige 

Vocal Group BANT een reis, op zoek 

naar, ja, naar wat? Om uiteindelijk 

weer helemaal thuis te komen!

Muziek DOOR: HERMAN STUIJVER

KORTENHOEF- Op de dag na de 

eerste nachtvorst presenteerde 

het 50-jarige Kunst aan de Dijk de 

‘Winterreise’ van Franz Schubert 

door het Leiermann Ensemble in het 

Oude Kerkje. 

Na een doodse stilte vooraf speelde het 

trio muzikanten met bariton Mattijs 

van de Woerd een meeslepende serie 

van 24 liederen die een dolende hoofd-

persoon begeleidt naar zijn dood. Je 

kunt de Winterreise van een doodzieke 

Schubert ook zien als een metafoor, de 

sinistere reis van het leven, ieder mens 

eindigt ergens op de wereld in een graf 

of urn. De voorstelling sluit aan bij het 

thema, een pianist, een violiste en cellist 

voor een donker achterdoek waarop af 

en toe een sobere afbeelding van een 

boom, een veld of water, wat opvlie-

gende kraaien. Het is een en al treurnis, 

slechts een enkele keer afgewisseld met 

een kleurrijk beeld of opgewekte tonen. 

Het meesterwerk van Schubert volgt 

een jongeman die door zijn geliefde 

wordt afgewezen en de stad verlaat. 

Door een ijzingwekkend landschap 

vervolgt hij zijn weg om te eindigen 

bij Der Leiermann, een draailierspeler 

die niemand wil horen. Omringd door 

grommende honden staat hij daar, de 

verpersoonlijking van de dood. 

Zanger Mattijs van de Woerd heeft een 

prachtige stem, met een groot bereik. 

Soms lieflijk, romantisch, dan weer 

smartelijk en met Sehnsucht. Knap 

dat hij met weinig middelen op twee 

vierkante meter met veel expressie het 

verhaal in 24 delen zo dramatisch kan 

overbrengen. Alle emoties beheerste hij 

schijnbaar ontspannen met zijn stem-

banden. 

Het idee van 

pianist Jaco-

bus den Her-

der om aan 

de oorspron-

kelijke piano-

begeleiding 

een viool en 

een cello toe 

te voegen, gaf 

het concert 

een meerwaarde. Na een succesvol ex-

periment met het arrangeren van de 

viool- en cellopartij bij het eerste en 

laatste lied uit de cyclus besloot hij dat 

uit te breiden tot alle liederen. En in-

derdaad het valse kraaien van de haan 

bij lied 11 klinkt op de viool van Diet 

Tilanus gemener dan met pianotoet-

sen. Bij het laatste lied verzorgt cellist 

Intense ‘Winterreise’ door 
Leiermann Ensemble

Wijnand Hulst zelfs een dramatische cli-

max zonder piano die een verpletterende 

indruk achter laat. 

Enigszins beduusd door de diepste zielroer-

selen en onbekende verlangens van Franz 

Schubert laat de luisteraar de wegstervende 

tonen tot zich doordringen. Gelukkig, het 

leven gaat voort. Een glas wijn en snel een 

tocht naar huis en haard. 

Op zondag 16 oktober september 

zal prof. Herman Noordegraaf om 

11.00 uur voor de Oecumenische 

Streekgemeente in het Oude Kerkje 

aan de Kortenhoefsedijk 168 een 

Nescio-lezing verzorgen over het on-

derwerp ‘Zonder vertrouwen vaart 

niemand wel, ook niet in de econo-

mie’. Daarnaast is er voor en na de 

lezing een koffieconcert. De entree 

bedraagt € 10- (kinderen gratis).    

       

In het economisch leven treden allerlei 

nieuwe vormen van bestaansonzeker-

heid op als gevolg van diepingrijpende 

verandering in de samenleving (globa-

lisering, neoliberalisme, individualise-

ring). 

Dat roept angst en onzekerheid op. Wat 

betekent dit voor het beheer van onze 

‘huishouding’?  Welke perspectieven 

zijn er te vinden in het oecumenisch 

debat over de economie?                                                                                              

Herman Noordegraaf studeerde socio-

logie en theologie, was werkzaam op 

het terrein van kerk en samenleving in 

de Ned. Herv. Kerk/ Raad van Kerken. 

Is thans bijzonder hoogleraar voor di-

aconaat aan de Protestantse Theologi-

sche Universiteit .

Koffieconcert

Het concert rond de lezing zal worden 

verzorgd door Francien Post, fluit, Co-

rien van den Berg, vleugel en Sander 

Westphal, cello. Zij zullen werken van 

Gabriel Pierné en Philippe Gaubert ten 

gehore brengen.

Corien van den Berg studeerde piano 

aan het Utrechts Conservatorium en 

heeft een lespraktijk in Ede en Amers-

foort, ze is ook altijd als pianist actief 

gebleven. Zo trad zij op met verschil-

lende orkesten, koren, ensembles. Met 

haar echtgenoot Niek de Vente vormt 

ze een pianoduo en ze maakt deel uit 

van het ensemble Licenza en het trio 

Compadre (bandoneon, piano, contra-

bas). 

Francien Post studeerde fluit aan het 

Utrechts Conservatorium bij Abbie de 

Quant. Ze speelt in diverse kamermu-

ziekensembles, waarmee ze regelmatig 

optreedt in binnen- en buitenland. 

 Nescio-lezing annex koffieconcert  

‘Zonder vertrouwen vaart niemand wel’ 

Sander Westphal ( zie foto) studeerde aan 

het Sweelick Conservatorium in Amster-

dam bij Anner Bijlsma. Hij was actief in 

de kamermuziek, o.a. met het van Baerle 

Kwartet onder auspiciën van Jaap van Zwe-

den en het Collegium Musicum Judaicum. 

‘Muziek om in te wonen’

Stalpaertconcert Vocal Group BANT
Het programma biedt een verrassende af-

wisseling van populair (Coldplay) tot klas-

siek (E. Grieg), van licht (Lennon & Mc-

Cartney) tot leuk (B. Kaandorp) en alles 

wat daar tussen zit.

Kaarten

Kaarten: € 15,00 euro (€ 12,50 voor onze 

donateurs, max. 2 kaarten p.p.) incl. hapje 

en drankje. Kinderen tot 12 jaar gratis. 

Kaarten kunt u bestellen door overmaking 

van het verschuldigde bedrag op: NL02 

ABNA 0458883468 of zijn te koop bij de 

entree van de kerk. Het batig saldo van dit 

concert komt ten goede aan de restauratie 

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

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

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

aannemersbedrijf

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

Tijd voor Tom    
Boodschappentas

Het lange eind uit Kortenhoef is back! 

Studeert inmiddels rechten, heeft een eigen 

bedrijf en heeft ondanks dat ook nog tijd om 

te schrijven. Niet iedere week, maar om de 

14 dagen. We tellen vrolijk verder waar we 

gebleven waren en daarom deze week: Tijd 

voor Tom, nummer 144.

Facebook heeft sinds een tijdje een functie 

genaamd ‘Herinneringen’. Je kunt dan iedere 

dag zien wat je de afgelopen jaren op dezelfde 

datum op Facebook zette. Eergisteren kreeg 

ik een herinnering uit 2013, toen ik met mijn 

moeder en een collega van haar in New York 

City was. Ik moest ineens aan een verhaal den-

ken wat ik met jullie wil delen.

We werden de eerste ochtend wakker in New 

York en sliepen in een loft aan Wall Street, 

maar hadden geen eten in huis. Er moesten 

boodschappen gedaan worden. De collega van 

m’n moeder en ik hebben er 45 minuten over 

gedaan om bij een buurtsupermarktje terecht 

te komen. We haalden boodschappen voor de 

hele week, een pak melk van een gallon (3.8 

liter), brood, pindakaas en voor we het wisten 

hadden we een kar vol. We moesten 195 dollar 

afrekenen. Omdat ik een beetje van het bedrag 

schrok, grapte ik ‘Tjeetje wat een bedrag. Voor 

dit geld mogen ze het wel even komen bren-

gen.’ Voor ik het wist werd er gevraagd of er een 

‘delivery service’ was. Dat was er. Er werd wat 

heen- en weer gebeld en uit de krochten van 

de winkel kwam een klein, Mexicaans manne-

tje. Hij zat onder het stof en werd half verblind 

door het felle buitenlicht. Vermoedelijk zat hij 

al 3 jaar in een donkere kamer aardappelen te 

schillen. De vele boodschappentassen, die voor 

ons te zwaar waren werden probleemloos door 

onze Mexicaanse vriend opgetild en in een re-

cordtempo liep hij door de stad. Wij moesten 

er achteraan joggen, maar hadden de grootste 

lol. We stopten bij 

een Starbucks en 

vroegen of het man-

netje even buiten 

wilden wachten en of hij zelf ook koffie wilde. 

Een kleine 10 minuten nadat we de winkel ver-

lieten stonden we in de lift naar ons apparte-

ment toe. Het bleek toch minder ver naar de 

winkel. De collega van m’n moeder heeft de-

zelfde lengte als ik, maar is iets breder. Ik wil 

u een beeld schetsen. Twee boomlange Hol-

landers, met een grijns van oor tot oor en een 

vanille koffie stapten uit de lift, voorop gelopen 

door een klein, pezig Mexicaans mannetje…. 

met 8 boodschappentassen. Met dat aangezicht 

deed mijn moeder, net wakker, de deur open 

van het appartement. We hebben lang niet zo 

hard gelachen. Als fooi gaven we de man 5 dol-

lar. Destijds omgerekend zo’n 3 euro. Hij om-

helsde ons, want we hadden hem kennelijk een 

flink uurloon betaald. Hij kon de rest van de 

dag vrij nemen.

Hoewel ik vrij zeker weet dat het desbetref-

fende mannetje dit zich niet meer kan herin-

neren, blijft het voor mij een mooi verhaal. En 

ik ben blij dat ik het eventjes met jullie kon 

delen. Mocht u ooit naar New York gaan en in 

de buurt van Wall Street een winkeltje tegen-

komen met direct rechts een kassa en links 10 

vierkante meter pindakaas. Koop er dan wat en 

vraag naar de bezorgservice. Wie weet komt u 

wel hetzelfde mannetje tegen. Doe hem in dat 

geval de groeten van die hele lange Hollander. 

Tot snel!

Reageren?

Mail: TPJCornelissen@ gmail.com

Instagram: TomCornelissen1994

Facebook:  Zoeken op Tom Cornelissen 

en dan de knapste aanklikken. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL
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Kunst DOOR: JOOP GLIJN

Het bestuur en de leden van de 

Stichting ‘Kunstbezit ’s-Graveland’ 

kunnen terugzien op een zeer ge-

slaagde jubileumexpositie van schil-

derijen, met als thema: ‘Twee heren 

van de Dijk’, t.w. de kunstschilders 

Barend van Voorden en Flip Hamers. 

Ter gelegenheid van het 15- jarig be-

staan van de stichting werd deze expo-

sitie van hun werk het afgelopen week-

end georganiseerd in de Oude school 

in Kortenhoef. Beide ‘heren’ waren bij 

leven de laatste van een grote schare 

kunstschilders die vanaf het einde van 

de 19e eeuw het schilderachtige Kor-

tenhoef, met het fraaie, omringende 

polderlandschap, bevolkten. Langzaam 

stierf deze Kortenhoefse schildersko-

lonie echter uit. Met het overlijden van 

Flip Hamers en Barend van Voorden, 

respectievelijk in 1995 en 2000, viel het 

doek over een onvergetelijke periode 

van Kortenhoef als schildersdorp. Maar 

gelukkig zijn er binnen de collectie van 

de Stichting ‘Kunstbezit ’s-Graveland’, 

ook schilderijen van de beide kunst-

schilders bewaard gebleven. Aangevuld 

met werk uit particulier bezit, werd er 

een fraaie en naar later bleek, zeer ge-

laagde jubileumexpositie gerealiseerd.

De officiële opening 

Vorige week donderdag werd deze ex-

positie officieel geopend door de oud-

burgemeester van ’s-Graveland, Wim 

Kozijn. Samen met Co de Kloet, raads-

lid en ook wethouder van de voorma-

lige gemeente ’s-Graveland, stonden zij 

aan de basis van de opbouw van een 

bijzondere collectie schilderijen van 

gerenommeerde kunstschilders, die 

o.m. schilderachtige plekjes, zowel bin-

nen, als rondom de drie dorpen van de 

voormalige gemeente ’s-Graveland, op 

hun schilderijen hebben vastgelegd. 

Toen duidelijk werd dat ‘s’-Graveland 

door een samenvoeging zou opgaan in 

de nieuwe gemeente Wijdemeren, nam 

het raadslid Wim Hafkamp het initia-

tief om de toenmalige collectie onder 

te brengen in een stichting, om deze 

vervolgens over te dragen aan een hier-

voor te benoemen stichtingsbestuur. 

Wim Kozijn hierover: “Dit onderbren-

gen in een stichting gebeurde uit angst 

om te voorkomen dat onze collectie 

binnen de nieuwe gemeente wellicht 

te gelde zou worden gemaakt. Ach-

teraf bleek deze angst hout te snijden, 

met als voorbeeld dat op een gegeven 

moment door het gemeentebestuur 

van Hilversum een kostbaar schilderij 

van Mondriaan werd verkocht.” Kozijn 

kwam vervolgens met het advies 

voor het stichtingsbestuur om, 

vooruitlopend op een mogelijke 

fusie met Hilversum, zich tijdig 

te buigen over wat er in dat geval 

met de collectie moet gebeuren. 

Over de kunstschilder Flip Ha-

mers vertelde hij o.m. dat deze 

een grote ambassadeur is geweest 

voor onze voormalige gemeente. 

Niet alleen voorkwam hij niet 

gewenste grootschalige woning-

bouw in oud-Kortenhoef, hij 

stapte ook regelmatig met nieuwe 

ideeën bij Kozijn zijn kamer bin-

nen. Een gevleugelde uitspraak 

van hem was bijvoorbeeld: ‘Wees 

sterk in uw werk, maar mild in 

uw oordeel’. 

Boekwerkje

In een fraai uitgevoerd boek-

werkje schreven Wim Kozijn en Co 

de Kloet hun herinneringen op aan de 

beide kunstschilders. Tijdens de expo-

sitiedagen vond dit boekje gretig aftrek. 

Kozijn sprak zijn bewondering uit over 

wat er bij deze expositie tot stand was 

gebracht. Dezelfde lovende kritieken 

ontving het stichtingsbestuur ook van 

vele bezoekers. Tot groot enthousiasme 

kreeg het stichtingsbestuur na afloop 

‘Twee heren van de Dijk’

Geslaagde jubileumexpositie St. Kunstbezit 

van de expositie van Esther, de dochter 

van Barend van Voorden, de antieke, mo-

numentale leunstoel van haar vader aange-

boden. Deze stoel heeft toebehoord aan de 

grote kunstschilder Paul Gabriël, die eind 

19e eeuw het schilderachtige Kortenhoef 

ontdekte, gelegen te midden van een fraai 

poldergebied. Kunstschilders die hem later 

volgden noemden het dan ook ‘het land 

van Gabriël’. 

Kortenhoever Dave Mazzavillani 

heeft zich weten te kwalifice-

ren voor deelname aan het 

Wereldkampioenschap Obstacle 

Course Racing in Canada, aanstaan-

de zaterdag. 

De fervente sporter traint zo’n 4-5 

keer per week in de sportschool. 

Daarnaast loopt hij vele kilometers 

per week om in optimale conditie te 

komen. De jonge Kortenhoever maak-

te voor het eerst kennis met obstacle 

runs tijdens Mud Masters in 2013. 

Twaalf kilometer rennen, over stro-

balen klimmen, door sloten bagge-

ren, een nieuw virus is ontstaan. Vele 

verschillende runs volgden, met als 

topprestatie de Strong Viking Obsta-

cle Run in Spaarnwoude waar hij 42 

kilometer uitliep. Dave kwalificeerde 

zich voor het EK in Wijchen waar hij 

als elfde eindigde in zijn leef-

tijdscategorie. En nu dus op 

naar het WK op 15 oktober in 

Blue Mountains, Canada, nabij 

Toronto. Bij een ‘obstacle run’ 

wordt hardlopen gecombineerd 

wordt met obstakels om de fy-

sieke en mentale gesteldheid op de 

proef te stellen. Je rent door de natuur 

en onderweg probeer je hindernissen 

te bedwingen. Denk aan hoge houten 

Dave Mazzavillani naar WK 
Obstacle Course Racing 

Parkinson Café 
Donderdag 20 oktober om 14.30 uur 

komt  Aafke de Groot, geriater, specialist 

ouderengeneeskunde,  op bezoek in het 

Parkinson Café. We sluiten weer af met 

de mogelijkheid elkaar te spreken bij het 

genot van een drankje. Amaris Theo-

dotion, Werkdroger 1, 1251CM Laren 

(Ridderzaal). 

www. parkinsoncafelaren.nl 

Dave in mei 2015 bij de Strong 

Viking Hills Edition, 42km. 

De dames van Tuinclub De Gooise 

Loot kwamen op woensdagmiddag 

5 oktober voor hun jaarlijkse work-

shop bloemschikken. 

Aan het eind van een genoeglijke mid-

dag knutselen in het zonnetje over-

handigden zij hun donatie van 270 

euro voor UNICEF. Daarbij telden wij 

de opbrengst van onze na-verkopen 

jam en chutney en zo konden wij to-

taal 510 euro overmaken op giro 121 

van de kinderrechtenorganisatie. 

Bridgedrive

De derde Wijdemeerse UNICEF 

Bridgedrive zal worden gehouden 

op zondag 20 november in De Drie 

Dorpen aan de Cannenburgerweg in 

Ankeveen, aanvang 10.15 uur. Kosten 

voor deelname bedragen 30 euro per 

persoon, incl. koffie/thee met iets lek-

kers bij binnenkomst, lunch, twee con-

sumpties, een cadeautje van UNICEF 

en kans op een prijs. Van dit bedrag 

gaat 16 euro naar UNICEF. De vrijwil-

ligers van de afdeling Kortenhoef no-

digen alle bridgers van onze dorpen 

uit om mee te doen aan ‘Hartentroef 

voor UNICEF’. Inschrijven graag vóór 

31 oktober per e-mail: marleenvan-

gammeren@ gmail.com. 

Met de opbrengst van deze en andere 

activiteiten kunnen we er samen voor 

zorgen dat kinderen wereldwijd niet 

ondervoed raken, naar school kun-

nen, beschermd worden en op tijd 

worden ingeënt Hartelijk dank!

Berichten van UNICEF
muren, kruipen onder prikkeldraad, lopen 

door sloten en het beklimmen van netten. 

Deze WK- run telt 15 zware kilometers 

met ongeveer 50 hindernissen. Natuurlijk 

hopen we dat Kortenhoef binnenkort een 

wereldkampioen rijker is. 
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Gemeente

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

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

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

Voor meer informatie of bezichtiging:

035-656 3517 / info@verhuizers.nl

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

Gemeente Wijdemeren or-

ganiseert in samenwerking 

met Natuurlijk Wijdemeren 

op donderdag 20 oktober 

om 19.30 uur in het gemeen-

tehuis een avond voor alle 

bewoners in Wijdemeren die 

willen helpen het bijenlint uit 

te breiden en daar een stukje 

groen voor in beheer willen 

nemen.

Tijdens deze avond vertelt 

Wankja Ferguson over de pro-

blemen van de bijen en hoe 

wij de bijen kunnen helpen. 

Gemeente Wijdemeren geeft 

vervolgens informatie over het 

bijenlint en de mogelijkheid 

om daar als bewoner van de 

gemeente aan mee te werken. 

Tot slot kunnen belangstel-

lenden stukjes openbaar groen 

bekijken die openstaan voor 

participatie en is er ruimte om 

vragen te stellen. Onderstaand 

het programma:

Programma:

19.15 Inloop

19.30 Welkomstwoord

19.45 Presentatie door 

 Wankja Ferguson

20.15 Gemeente Wijdemeren  

 aan het woord

20.30  Koffie en bespreken 

van stukken openbaar 

groen voor participatie

Over het bijenlint

Afgelopen periode legde de 

gemeente Wijdemeren bijna 

12 km aan bijenlint aan in de 

dorpen. In april dit jaar on-

dertekende wethouder Theo 

Reijn het Bijenlintconvenant 

officieel. Hiermee verplicht de 

gemeente zich waar mogelijk 

en nodig het maaibeleid aan 

te passen voor een bloemrijke 

berm. Ook kiezen we bij (her)

inrichten van bermen bij voor-

keur voor een bloemrijke berm 

in plaats van gras. Daarnaast 

faciliteren we onze inwoners 

om bloemrijke bermen te cre-

eren en gebruiken we geen be-

strijdingsmiddelen bij het ver-

wijderen van onkruid.

Donderdag 20 oktober: informatieavond 

Bijenlint Wijdemeren  
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Kinderactiviteiten in de herfstvakantie

Na de start - vorige week – in de begin-

nende dressuurklasse kwamen afgelopen 

zondag 36 deelnemers aan de start in 

de klassen voor meer gevorderden. Een 

flinke taak voor juryvoorzitster Liesbeth 

Calis om samen met haar schrijfster Cyn-

thia Koridon te bepalen wie in deze wed-

strijden de meeste punten zou verdienen. 

Er werd gestreden in verschillende cate-

goriëen. Bij deelnemers  in de B klasse 

was de uitslag: 1: Muriël Veldhuijzen op 

Nuts; 2: Esther Hooijmeijer op No Name; 

3: Marieke van Schaik op Nikke. Bij de 

L1: manege paarden. 1: Lobke Stilting op 

Tangelo. De L1: Eigen paarden.1: Lotte 

Giezen op Coleman. De L2: 1: Monique 

Bruinsma op Eblesse. De M1:1: Paula v/d 

Bosch op Floortje. Uiteraard weer dank 

aan de mensen die meegeholpen hebben 

bij de organisatie van deze wedstrijddag.

B-L-M dressuur
Volgend jaar bestaat Voetbal Vereni-

ging Nederhorst 50 jaar. Uiteraard zal 

dit niet zonder de nodige festivitei-

ten voorbijgaan. De feestcommissie 

(VVN50) bestaande uit Berry Vrijhoef, 

Michiel Stalenhoef, Diana Sabano-

vic, Ralf van Leeuwen, Gert Hagen en 

Erik Vollers is al volop bezig met de 

voorbereidingen. Het wordt een feest 

‘Voor ons, Door ons’. De VVN50 heeft 

eenieders hulp nodig. Ze willen graag 

zoveel mogelijk leden en oud- leden 

informeren over de festiviteiten. Ze 

zoeken daarom contactgegevens van 

oud-leden. Indien je beschikt over de 

naam+voornaam en email van een 

oud- lid dat je kent via de VVN, graag 

even een e-mailtje naar: vvn50@ vvne-

derhorst.org. Dan worden deze mensen 

te zijner tijd door hen geïnformeerd.

Oud- leden VVN

BUSSUM - Klimmen, boulde-

ren, boogschieten, skiën en 

snowboarden en ook moun-

tainbikes huren het kan er 

allemaal bij klim- en buiten-

sportcentrum Rock Steady in 

Bussum. Zowel bij mooi weer, 

als bij slecht weer omdat er 

activiteiten binnen én buiten 

gedaan kunnen worden.

Klimmen als Spiderman, 15 

meter omhoog naar de top. 

Met als afsluiting een reuze 

bungy-swing van het balkon. 

Dat kan tijdens de  vakantie-

aanbieding, een introductieles 

van 1,5 uur inclusief drankje, 

zakje chips en een bungy-

swing van het balkon voor 

16,50 p.p.

Tijdens schoolvakanties iedere 

dag om 11.00 - 13.00 - 15.00 

uur. Neem een volwassen be-

geleider mee (mag ook gebruik 

maken van de aanbieding) en 

zorg voor sportschoenen met 

schone zolen. Wel altijd vooraf 

telefonisch reserveren.

Rock Steady ligt aan de hei, 

daarom is het ook een goe-

de startplek voor een mooie 

mountainbike tocht. De moun-

tainbikes zijn te huur bij Rock 

Steady. 

Meer informatie: www. rocks-

teady.nl; Rock Steady; Zan-

derijweg 12-14 Bussum; 035-

6925000; info@ rocksteady.nl; 

Facebook: klimcentrumrocks-

teady

Lekker klimmen 
bij Rock Steady

Op dinsdag 18 oktober organiseert de 

jeugdcommissie van SVS het vier tegen 

vier toernooi. Verspreid over drie leef-

tijdscategorieën worden er toernooitjes 

gespeeld door teams van vier spelers. Om 

mee te kunnen doen, moet je inschrijven 

via deze link: http: //svgraveland.com/ 

inschrijving-4x4-2016. Aanmelden kan 

tot en met vrijdag 14 oktober.

Aan de hand van alle inschrijvingen wor-

den dan de teams geformeerd. De aan-

vangstijden zijn afhankelijk van het aan-

tal inschrijvingen en dus aantal teams. 

Hiervan worden de deelnemers via email 

in het weekend van 15/16 oktober op de 

hoogte gebracht.

Waarschijnlijk zijn deze ongeveer als 

volgt: jongens en meisjes onder 8 en 9 

jaar: 10.00 uur, onder 10 en 11 jaar: 12.00 

uur en onder 12, 13 en 15 jaar om 14.00 

uur. Deelnemers worden daar uiterlijk 

een week van tevoren over geïnfor-

meerd. De organisatie kan nog wat hulp 

gebruiken van junioren voor het begelei-

den van de teams en van ouders die in 

de kantine voor koffie, limonade en tus-

sendoortjes willen zorgen.

4 – tegen- 4 toernooi bij 
SV ‘s-Graveland

Op Imkerij ’t Schuurtje aan de Oud 

Loosdrechtsedijk 115 in Loosdrecht is 

er in de herfstvakantie  op maandag 

17, woensdag 19 en vrijdag 21 okto-

ber vanaf 12.00 uur van alles te doen: 

De natuur ontdekken tijdens een 

speurtocht met zoekopdrachten naar 

bijtjes, andere insecten.

Vogelvoederhuisjes knutselen in de 

boerenlandschuur. Kaarsen maken in 

het kaarsenmaakatelier. Appels pluk-

ken in de boomgaard. Pannenkoek-

jes, broodje knakworstjes, picknick in 

verwarmde natuurtent. Doe ook mee, 

graag tot ziens op de Imkerij

Imkerij ’t Schuurtje

Vind je het leuk om met andere ou-

ders te praten over de opvoeding van 

je puber en ook informatie te krijgen 

over de ontwikkeling die een tiener 

doormaakt? Dan kun je op vier dins-

dagavonden terecht bij Jeugd en Gezin 

Gooi en Vechtreek, locatie Bussum. 

De cursus ‘Beter omgaan met pubers’ 

gaat in op de communicatie met je kind. 

Je leert er meer over onderwerpen als 

luisteren, een duidelijk boodschap ge-

ven, overleggen, regels en grenzen stel-

len en complimenten geven.

De cursus start op 1 november, vanaf 

20.00 uur. Ouders uit de hele regio Gooi 

en Vechtstreek zijn welkom! Voor infor-

matie en aanmelden kun je terecht op 

de website: www. jggv.nl of bellen: 035- 

6926350. Meer info: www. cjggooi.nl. 

Opvoeden van pubers
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Sport

Op zondag 23 oktober om 

13.00 uur ( tijdstip afhanke-

lijk van het aantal deelne-

mers) vindt bij de ARTV in 

Ankeveen weer het traditi-

onele Geitenwollensokken 

toernooi plaats. 

De tennissers nemen afscheid 

van de zomer, afscheid van de 

witte sokken, de korte broek 

en rok en zomerhemdjes. Gei-

tenwollen sokken symbolise-

ren de herfst en hebben dus 

niets te maken met geitenwol-

lensokken-types, want die be-

staan niet meer en zeker niet 

in Ankeveen, of toch wel? 

Graag nodigt de tennisclub u 

uit voor dit invitatietoernooi. 

Het is het laatste toernooi van 

het jaar, ofschoon de baan het 

hele jaar door bespeelbaar is, 

behalve wanneer het vriest. U 

kunt zich voor het toernooi 

individueel opgeven, maar u 

kunt ook één invité uitnodi-

gen. Wilt u meer invités uitno-

digen, overlegt u dat dan even. 

U speelt in dit toernooi drie 

wedstrijden, met een heren-, 

dames- of mixed dubbel, een 

en ander afhankelijk van het 

aantal inschrijvingen. Deelna-

me aan dit toernooi is gratis. 

U dient zich voor maandag 17 

oktober op te geven door een 

mail te sturen naar de ARTV: 

ankeveensertv@ gmail.com. 

Geeft u zich snel op en laten 

we er weer een sportief en ge-

zellig toernooi van maken!

Geitenwollensokken 
toernooi bij ARTV

Karakteristieke, uitgebouwde 
en sfeervol gemoderniseerde 
middenwoning uit circa 1900 
met een gezellig terras en steiger 
aan het water, een achterom, 
een dakterras en een weids 
uitzicht over het weiland aan de 
straatzijde. Ruime woonkamer, 
2 slaapkamers en een moderne 
keuken / moderne badkamer. 

Zuidereinde 172, ‘s-Graveland

NIEUWNIEUW

Vraagprijs 239.500 euro k.k.

Noordereinde 125, ‘s-Graveland
Karakteristiek, luxe herenhuis 
van 170m² / 556 m3 in het 
voormalige Gemeentehuis 
van ’s-Graveland 
(Rijksmonument, bj 1862) 
dat in 1996 gesplitst werd in 
twee volledig gerenoveerde 
herenhuizen. In 2000 is het 
dak geheel vervangen en 
geïsoleerd. Mooie bordestrap, sfeervolle woonkamer met een 
hoogte van 3.60 m, een serre van 16 m2 en een terras aan het water. 

Vraagprijs 539.000 euro k.k.

NIEUWNIEUW

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50
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Sport DOOR:  DICK BLOM, MARC DEGEKAMP EN AD VAN BENSCHOP 

Voetballen in Ankeveen

Verdiende zege op Geuzen Middenmeer

Door een terecht gegeven rode 

kaart direct na rust heeft Nederhorst 

alsnog een nederlaag moeten slik-

ken. De na 45 minuten veroverde 

fraaie 2-4 voorsprong ging 8 minu-

ten voor tijd helemaal weg en verlo-

ren de Bergers met 5-4. 

Sherwan Mustafa, verleden jaar nog 

topscoorder bij de Bergers, gaf met 

twee treffers de genadeklap.

Voor de pauze twee goed voetballende 

ploegen met over en weer volop kan-

sen. Na de vroege 1-0 via Bernio Dap, 

gekomen van ASV, maakte Jesse van 

Huisstede snel gelijk. Toch nam de 

thuisploeg weer een voorsprong maar 

was het Adilio Augustin die hier het 

antwoord op had en voor de 2-2 zorg-

de. Voor rust nog treffers van Jean Yves 

van de Korput uit een hoekschop en 

na een schitterende solo van Luuk van 

Huisstede. Na de pauze werd het verval 

ingezet via de domme rode kaart en het 

cadeau geven van een strafschop door 

de man in het zwart. Hij had moeten 

affluiten omdat keeper Oscar Vrijhoef 

werd getorpedeerd door Sherwan. De-

zelfde speler werd met twee treffers in 

het laatste kwartier ook de beul voor 

Nederhorst dat zo onverdiend met lege 

handen achter bleef.

Senioren

Nederhorst 2 was net als verleden week 

de betere ploeg maar verloor wederom. 

Nu werd het in Achterveld een 2-1 ne-

derlaag. Doelpunten maken blijkt het 

probleem voor het tweede.

Nederhorst 3 speelde in een aantrek-

kelijk duel met 3-3 gelijk tegen AFC 

8. De 1-2 achterstand werd binnen no 

time veranderd in een 3-2 voorsprong 

maar een slippertje van de keeper bete-

kende de wel verdiende 3-3. Zaterdag 

2 verloor voor de tweede keer op rij. In 

Hilversum was ‘t Gooi met 4-1 te sterk. 

Jeugd

Onder 19 blijft goed presteren en ver-

sloeg in Nieuw Vennep VVC JO19-1 

met 1-3 en nestelt zich keurig bij de bo-

venste ploegen. Zie www.vvnederhorst.

org

Voetballen in Nederhorst

Rode kaart funest tegen AS’80 

In de 6de minuut scoorde Prince 

Decker met een prachtige lob van 

35 meter de openingstreffer. De 

Amsterdammers drongen daarna 

sterk aan en probeerden continu 

op een opportunistische wijze 

met vier spitsen te spelen, waar de 

Ankeveners tactisch aan moesten 

wennen. 

Gelukkig verkeerde keeper Hellings in 

goede vorm. In de 39ste minuut was 

het Sherrick Krind die een prima voor-

zet losliet op Prince Decker die de 2-0 

inkopte. Na rust hetzelfde spelbeeld, de 

Ankeveners verloren teveel hun duels 

en in de 62ste minuut werd het 1-2, 

waardoor de spanning terugkwam in 

de wedstrijd.

Een snoeihard genomen vrije trap van 

Yoeri Tol werd even later losgelaten 

door de Amsterdamse goalie en uit de 

rebound scoorde de alerte Benjamin 

Tol de 1-3. Daarna een open wedstrijd 

en hadden Onasis Gyamfi en Biz Non-

rev behoorlijke kansen om de trekker 

over te halen, maar de scherpte daar-

voor ontbrak. In de voorlaatste minuut 

werd het nog 3-2 en het Real Sranang-

syndroom dook weer op, maar geluk-

kig trokken de Ankeveners deze wed-

strijd wel over de streep en gaven het 

niet meer weg. Als er kermis is in het 

dorp wordt er altijd gewonnen.

2e elftal delft onderspit  

Het 2e elftal verloor met 2-0 van FIT. 

Kansen waren voor Biz Nonrev en Li-

diano Goedhart en puik keeperswerk 

van Mike Vonk voorkwam een grotere 

achterstand. De goed spelende Giorgio 

van Sijpenhoff schoot regelmatig van 

afstand, maar het beetje geluk ontbrak. 

Na een 4-0 achterstand bij rust verloren 

de veteranen met 7-3 bij SV Almere. 

JO18 wint 

Het werd de derde overwinning op rij 

voor het team van Hans Rook. Hoog-

landerveen kwam nog wel op een 1-0 

voorsprong. Vlak voor rust werd Ca-

miel Hiddinga binnen de zestien ge-

vloerd en uit de toegekende penalty scoor-

de Jordi Souverijn bekwaam de 1-1. Na rust 

scoorde Julian Bouius een hattrick. 

De Amsterdamse bodem blijkt voor 

’s-Graveland geen goede voedings-

bodem te zijn voor punten. De der-

de uitwedstrijd in de hoofdstad dit 

seizoen leidde tot de even zovele 

nederlaag. 

Real Sranang bleek afgelopen zondag 

een niet te nemen horde voor ’s-Gra-

veland dat daarmee helaas geen gevolg 

kon geven aan de prima overwinning 

van verleden week. De overwinning 

van de Amsterdammers was op zich te-

recht, al lag de kansenverhouding tus-

sen beide ploegen dichter bij elkaar dan 

de uitslag doet vermoeden:4-1.

Jongens onder 10

Bij de drie teams van jongens onder 10 

vielen zaterdag jl. grote uitslagen te no-

teren. Twee in het voordeel van ’s-Gra-

veland. De JO10-1 en JO10-2 wonnen 

ruim van Wasmeer JO10-1 en Olym-

pia JO10-2. Voor JO10-3 was Almere 

JO10-10 echter te sterk. 

 

Kunstgrasvelden

De uitzending van Zembla over de 

mogelijke gezondheidsrisico’s van rub-

beren korrels in kunstgrasvelden heeft 

de Nederlandse voetbalwereld de afge-

lopen week behoorlijk bezig gehouden. 

De vereniging  houdt haar leden over 

de ontwikkelingen via de website op de 

hoogte.

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur doet aan haar leden verslag 

over de gang van zaken in de vereni-

ging en het gevoerde beleid in 2015-

2016 op donderdag 13 oktober tijdens 

de Algemene Ledenvergadering. 

Senioren

VR1 kwam als enig seniorenteam niet 

in actie afgelopen weekend. Het 2e 

van trainer-coach Peter van Boeijen 

en leider Wim Miltenburg reisde af 

naar Leersum en won met 1-3. Mark 

de Graaf (penalty na haken van Paul 

Kwantes), Paul Kwantes (met het hoofd 

na voorzet Kjell Spall) en Kjell Spall 

(rebound na inzet Erik Heijnen) zorg-

den voor de doelpunten. Een uitermate 

knappe prestatie leverde het 3e. Door 

de 0-0 snoepte het de eerste punten af 

van koploper WV-HEDW. Het 4e won 

thuis met 4-1 van AS’80. 35+ verloor de 

ongeslagen status en koppositie door 

een 3-2 nederlaag tegen Weesp 35+. 

Voetballen in ’s-Graveland 

Nu verlies tegen Real Sranang

Nieuws Club 4711
Uitslag herfstcompetitie 
biljarten Maandag 3 okt.: 

Dhr. W. Clements (5 pt.), 

Dhr. B. Worp (5 pt.), Mw. 

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

Bos (1 pt.), Dhr. M. Zieleman (0 pt.)

Uitslag maandtoernooi koppelklaver-
jassen Zaterdag 8 okt.: 1. Dhr. G. v.d. 

Broek & Dhr. T. Otten (5327 pt.), 2. Mw. 

A. Hagen & Dhr. J. Hagen (4866 pt.), 3. 

Mw. E. Reniers & Dhr. M. Zieleman (4827 

pt.), 4. Mw. A. Versluis & Mw. L. van Vliet 

(4749 pt.), 5. Dhr. P. v.d. Brakel & Dhr. B. 

v.d. Gun (4647 pt.), 6. Dhr. H. v.d. Burg 

& Mw. G. Uijtjens (4548 pt.), 7. Dhr. D. 

v.d. Broek & Dhr. B. v.d. Gun (4388 pt.), 

8. Dhr. C. Brouwer & Dhr. E. Oosterbroek 

(4374 pt.), 9. Mw. F. van Greuningen & 

Dhr. J. van Greuningen (4350 pt.), 10. 

Dhr. E. van Spengen & Mw. C. Stokkers 

(4097 pt.), 11. Mw. D. Giavarra & Dhr. J. 

van Wijnen (4058 pt.), 12. Mw. R. Ver-

nooy & Mw. V. Wenneker (4005 pt.), 

eerstvolgende maandtoernooi: zaterdag 

12 nov. 16.00 uur.

Programma Club 4711
Donderdag 13 okt. 19.30 uur: onderlinge 

competitie BV Overmeer, zaterdag 15 

okt. 16.00 uur: herfstcompetitie biljar-

ten Club 4711, maandag 17 okt. 20.00 

uur: Club 4711 tegen BV Geinburgia (1e 

ronde zeskamp)

Algemene openingstijden Club 4711
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, zondag van 16.00 tot 19.00 uur.

Biljartnieuws BV Overmeer
Uitslag onderlinge competitie 6 okt.: M. 

Verlaan -m M. v.d. Velden 0-2, R. Kor-

teling - H. Stalenhoef 0-2, W. Lam - J. 

Kloosterman 0-2, W. Clements - M. v.d. 

Velden 0-2

Bridge-instuif Bergplaats 
De uitslag van woensdag 5 oktober. Elke 

woensdag vanaf 13.30 uur in de Berg-

plaats, Kerkstraat 7 te Nederhorst den 

Berg. 

1. hr. en mevr. Bijlsma: 60.0 %; 2/3. hr. 

en mevr. Veenman: 56.6 %; 2/3. dames 

Berkholst- Hoogendijk: 56.6 %; 4. da-

mes Tinholt-Ogterop: 56.2 %; 5. dames 

Van Beusekom-Bonink: 53.3 %; 6. da-

mes Van Noort-Soek: 52.9 %; 7. dames 

Besamusca- Lauxtermann: 52.0 %; 8. hr. 

en mevr. Snel: 50.4 %; 9. dames Veen-

man-Ruijter: 48.7 %; 10. hr. en mevr. 

Verhagen: 42.9 %; 11. dames Arnoldus-

Koekenbier: 35.8 %; 12. dames Jansen-

Snel: 32.9 %
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Zenuwachtig werd ik dinsdagmorgen wak-

ker. Aan het ontbijt kreeg ik bijna geen hap 

door mijn keel. Gespannen als een veer 

en met een kort lontje, liep ik s ’middags 

huisgenoot en kleinkinderen voor de voe-

ten. Niet omdat Donald clown Trump een 

groter gevaar is dan de klimaatverandering 

die al gaande is. We moeten onze adem 

maar inhouden, en er vanuit gaan dat de 

Amerikaanse kiezer op 8 november zijn 

verstand gebruikt. Want hopelijk komt die 

heetgebakerde clown niet aan de knoppen 

van het grootste (atoom) bommenarsenaal 

van de wereld. De Russische ontkenning 

van het onderzoek naar het neerschieten 

van MH17 was te verwachten. Dat vond 

ik niet bloedspannend. Poetin manipu-

leert gewoon alles wat hem niet uitkomt. 

Dan zijn duidelijke en rechtstreekse aan-

wijzingen naar de Russische federatie bij 

het transport van het BUK raketsysteem 

natuurlijk iets wat je als Poetin keihard 

moet ontkennen. Ook was ik niet zenuw-

achtig, omdat de onzinnige discussie over 

het discriminerende aan zwarte piet weer 

terug is. Ook al begrijp ik daar nog steeds 

helemaal geen zak van. Al dat mauwen 

over een leuk, lief kindvriendelijk figuur in 

het allerleukste Nederlandse kinderfeestje 

van het jaar. Maak je druk om het in puin 

gooien van de Syrische stad Aleppo. Of 

over vluchtelingen die bij bosjes verdrin-

ken in gammele overvolle bootjes van op 

geldbeluste mensensmokkelaars, IS die 

uiterst gewelddadige aanslagen pleegt met 

veel onschuldige slachtoffers. Of maak 

je druk om de Boko Harem slachters die 

weerloze burgers vermoordt. Maar als je 

toch wat onzinnig bezig wil zijn, maak je 

dan druk waarom het onderste knoopsgat 

van je overhemd verticaal zit en de rest 

van de knoopsgaten horizontaal. Maar 

laat Zwarte Piet de wat seniele witte Sint 

helpen, waarbij Z.P. ook nog alle kinde-

ren verwendt. En dan maakt het Z.P. niets 

uit of die kinderen wit, zwart, bruin, geel, 

rood of misschien wel groen zijn. Kinderen 

maak je gelukkig met cadeautjes en vinden 

de Sint lief en Zwarte Piet hartstikke leuk 

omdat ze zoveel geven. Later gaan ze een 

donker persoon misschien associëren met 

een goed persoon die mensen gelukkig 

maakt met cadeautjes. Nu ik dit allemaal 

zo heb opgeschreven durf ik niet meer te 

benoemen waar ik deze dinsdag nu zelf zo 

zenuwachtig over was. Vergeet mijn vreze 

van die dinsdag, ook al was het die avond 

voor mij bloedspannend.

B.J.M. van der Linden; 

slotsom@ ziggo.nl

NEB: bloedspannend

Rara, wat heeft dit te maken met Wijdemeren???Wijdemeren in Beeld
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Het bestuur van IJsclub Nederhorst no-

digt alle leden uit voor de jaarlijkse le-

denvergadering op vrijdag 21 oktober 

om 20.00 uur in het clubgebouw aan de 

Blijklaan 5 (tussen SCC en brandweerka-

zerne). 

Er zijn een aantal leden aftredend, wilt u 

zich beschikbaar stellen voor een functie, 

kunt u dit uiterlijk een dag van te voren 

kenbaar maken aan de voorzitter. Na de 

behandeling van de agendapunten, zijn er 

weer de jaarlijkse sjoelkampioenschappen 

met als hoofdprijs: de Gouden Schaats. 

Natuurlijk zorgt het bestuur oor koffie 

en een hapje en drankje achteraf. Zie ook: 

info@ ijsclubnederhorst.nl.

Op zaterdag 5 november a.s. de voorver-

koop van de certificaten van Nederhorst 

on Ice op ’t Plein tussen 10.00 – 15.00 uur.

Ledenvergadering IJsclub Nederhorst

IJs en weder dienende houdt de 129- jari-

ge Ankeveense IJsclub aanstaande vrijdag 

14 oktober zijn Algemene Ledenvergade-

ring in het IJsclubgebouw. Voorzitter Pe-

ter van Bennekom zal om 20.00 uur met 

zijn hamer de leden tot stilte manen bij de 

opening van de zitting. 

Jaarvergadering Ankeveense IJsclub

Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelingetje? 

Humanitas biedt ‘vriendschap-

pelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@

humanitas.nl of 035-6286093.

Verenigingen kunnen hun acti-

viteiten vast laten zetten in de 

activiteitenagenda. Zendt uw 

activiteit met datum en plaats 

naar redactie@dunnebier.nl

In de vacaturebank van Versa 

Vrijwilligerscentrale zijn veel 

leuke vacatures te vinden. Info 

www.versavrijwilligerscentra-

le.nl

Alle dagen van 10.00-12.00 uur 

en van 14.00-16.00 uur jeu de 

boules bij de Oude School in 

Kortenhoef. Reserveren: 035-

6561010.

Elke dinsdag van 13.30-16.30 

uur: Koersballen in de Berg-

plaats in NdB. Info: Bep Tinne-

veld, 0294-253906.

Kort nieuws


