
WIJDEMEREN- ‘Een ambacht is 

handwerk dat wordt aangeleerd om 

een beroep mee uit te oefenen’ staat 

in Wikipedia. De dames en heren 

van de Historische Kring Kortenhoef, 

Ankeveen en ‘s- Graveland weten 

dat tal van ambachten vandaag de 

dag min of meer gemechaniseerd 

of geautomatiseerd zijn of zelfs zijn 

uitgestorven. Daarom willen ze het 

publiek graag laten zien hoe het 

handwerk vroeger werd gedaan. 

Op zaterdag en zondag 29 en 30 

oktober kunt u tussen 11 en 17 uur 

rondneuzen op de tentoonstelling 

‘Oude Ambachten Herleven’ in De 

Drie Dorpen te Ankeveen. 

Maandenlang zijn de amateurhistorici 

van deze actieve kring druk in de weer 

in hun fraaie gebouw aan de Kerklaan: 

foto’s sorteren, kopiëren, plastificeren, 

documenten opzoeken, foto-onder-

schriften schrijven, rubriceren en in-

strumenten/ gereedschappen in orde 

maken voor het weekend van eind 

oktober. Want het moet een speciale 

en uitgebreide tentoonstelling worden 

met maar liefst 600 historische foto’s. 

Van wie de oudste van rond 1900 stam-

men. Na rijp beraad zijn de prenten 

gerubriceerd rond deze categorieën: 

bakkers, slagers, garages, fietsenma-

kers, kleermakers, dokters (!), wijkzus-

ters, botenbouwers, klompenmakers, 

schoenmakers, polderwerkers, instal-

lateurs, timmerlieden, metselaars, aan-

nemers en smeden. 

Smederijen

Over die laatste groep heeft Jan Hen-

driks een apart boekje geschreven dat 

op de tentoonstelling te koop is. Onze 

dorpen telden vroeger veel smeden. 

Ook rond de Smidsbrug in ’s-Grave-

land. Hendriks bespreekt in zijn histo-

risch onderzoek zelfs 23 smeden vanaf 

± 1800. Vaklui die met blaasbalg en 

aambeeld zeer aanwezig wa-

ren in het straatbeeld. Anno 

2016 is er geen smid meer 

te vinden, behalve in de veel 

voorkomende achternaam. 

Op nauwkeurige wijze ver-

telt Jan Hendriks ook de 

overgang die vele smede-

rijen maakten, hoef- en edel-

smeden werden fietsen- en 

bromfietsmaker, of garage of 

installatiebedrijf. 

Gereedschappen

De ruimtes, en vooral de zolder van het 

clubgebouw, staan volgepakt met ma-

terialen. Kisten vol met beitels, zagen, 

hamers en boren. Maar vanzelfspre-

kend zijn de zeisen en andere turfste-

kergereedschappen ook ruim verte-

genwoordigd. Veel daarvan kunt ook 

zien op de expositie. Naast een com-

plete koffer met artsengereedschap en 

wat vijzels, stethoscopen en een antieke 

weegschaal. Ook stapels documenten, 

oude rekeningen van een paar gulden, 

advertenties, en inventarislijsten kunt 

u bestuderen op 29 en 30 oktober. Om 

te zien hoe het turf in de goeie ouwe 

tijd een van de belangrijkste ambach-

ten was, kunt u van Evert Boeve de film 
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Oude ambachten herleven eind oktober

‘Turf Maken’ bewonderen. En Wim Molle-

man kan uw zelf meegebrachte foto’s prin-

ten voor € 1, -. 

Herbeleven

Historisch coördinator Henk Verhagen 

kijkt uit naar de komende tentoonstelling: 

“We doen dit tweejaarlijks. Na de wasserij-

en, winkels, scholen en verenigingen von-

den we dit een aansprekend onderwerp. Ik 

denk dat je door al die oude foto’s als het 

ware het verleden weer kunt herbeleven. 

Het wordt voor velen een feest der herken-

ning. Ik hoop dat er heel veel mensen langs-

komen.” U betaalt geen entree, er staat een 

ambachtelijke melkbus bij de uitgang. 

Zaterdag en zondag 29 en 30 oktober; 11-

17 uur; entree gratis; Cannenburgerweg 51; 

1244 RG Ankeveen. 

Startbijeenkomst PioWij
Annette Kempers, Florence van Rhee-

nen, Tineke Hafkamp, Elly Verbrug-

gen, Henk de Vries en Freek Visser he-

ten u welkom bij de startbijeenkomst 

van PioWij op donderdag 27 oktober 

om 20.15 uur in het Honk achter De 

Graankorrel aan het Zuidereind 15 te 

’s-Graveland. 

Samen met u willen ze vieren dat de Pi-

oniersgroep Wijdemeren officieel gaat 

beginnen. De pioniers laten zien hoe 

zij afgelopen jaar in Wijdemeren ge-

luisterd hebben naar veel verschillende 

mensen en waartoe dat geleid heeft. Zij 

willen mensen met elkaar verbinden 

door het organiseren van activiteiten 

gericht op ontmoeting en zingeving. 

Zie ook: www. pioniersgroep-wijdeme-

ren.nl 

Geniet tijdens deze avondwande-

ling in het donker van de buiten-

plaatsen in ‘s-Graveland. Wist je dat 

Nederland behoort tot een van de 

landen met de meeste lichtvervui-

ling? 

Nederland kent dan ook maar weinig 

echt donkere plekken.  Wandel mee 

met de boswachter tijdens de Nacht van 

de Nacht 2016 over de ‘s-Gravelandse 

Buitenplaatsen, vlak bij Hilversum, en 

ontdek zelf hoe donker de nacht in dit 

gebied is. Normaal mag je na zonson-

dergang niet op de buitenplaatsen ko-

men dus dat maakt het extra bijzonder. 

Tijdens deze avondwandeling zie je 

misschien wel een vleermuis of een das 

of hoor je de spookachtige kreten van 

een bosuil. Onderweg heb je geen zak-

lamp nodig.  Zaterdag 29 oktober, er 

zijn 3 starttijden: 19.30 uur (vol), 20.00 

uur en 20.30 uur.

Struinen met de boswachter 

Ga samen met de boswachter op ont-

dekkingsreis door de ’s-Gravelandse 

Buitenplaatsen Boekesteyn en Schaep 

en Burgh. Deze gezinswandeling is spe-

ciaal voor gezinnen met kinderen van-

af 4 jaar en duurt anderhalf uur. Neem 

je camera mee om onderweg foto’s te 

maken. Zorg dat je een tasje bij je hebt 

voor bijzondere vondsten. In het be-

zoekerscentrum krijgen de vondsten 

een plek in de interactieve natuurwand.

Zondagen 23 oktober, 6 november van 

14.00 – 15.30 uur

Reserveren

Reserveer snel, want vol = vol. Er is een 

maximum aantal deelnemers. Voor alle 

activiteiten geldt deelname uitsluitend 

na aanmelding en betaling vooraf via 

www.natuurmonumenten.nl/bcgooi-

envechtstreek. 

Natuurmonumenten ’s-Graveland

Nacht van de Nacht 
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius    
  Za. 22 okt.: 19.00 uur: 
 J. Dresmé,
 Wo. 25 okt.: 19.00 uur: 
 J. Dresmé.

◗ St. Martinus    
  Zo. 23 okt.: 09.30 uur: 
 W. Vlooswijk.

◗ OLV Hemelvaart  
 Zo. 23 okt.: 09.30 uur: 
 B. van Wilgenburg.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 23 okt.: 10.00 uur:
 Ds. L. Heuvelman.
◗ De Graankorrel  
 Zo. 23 okt.: 10.00 uur:
 Ds. T. Fossen. 
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland   
 Zo. 23 okt.: 10.00 uur:
 Ds. H.P.J. Schormans.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 23 okt.: 09.30 uur:
 Kand. G. Vierwind.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef
 Zo. 23 okt.: 11.00 uur:
 Fride Bonda

Streek Gemeenten 
◗  Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 23 okt.: 10.00 uur: 
 H. Geurts.
◗  Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 23 okt.: 10.00 uur:
 Ds. E.J. Henpenius.

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

Aanleveren van tekst

Kopij in Word (doc bestand) op-

sturen voor vrijdag16.00 uur en 

voor de weekendactiviteiten is de 

sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Kopij

GRIEPVACCINATIE
Dinsdag 1 november 2016  van 16.00-17.00 en 

19.00-20.00 uur op de praktijk Voorstraat 39 

voor iedereen met een indicatie voor de griepvaccinatie.

Bij verhindering is het mogelijk om de griepvaccinatie 

bij de assistente te halen op werkdagen van 2 november 

tot 16 november 2016 tussen 10.00-12.00 uur.

Huisartsenpraktijk JH Bouwman en MJ Stuldreher

Voorstraat 39 Nederhorst den Berg 

tel:0294-251203

WANNEER TIJD WAT WAAR
vr. 21 okt. 20.00 u. Alg. Ledenverg. IJsclub Nederhorst IJsclubgebouw, Blijkln. 5, NdB.

vr. 21 okt. 20.00 u. Bergse Passage, dialezing St.-Janskerk Bergplaats, Kerkstr., NdB. 

za. 22 okt. 11.00 u. Sluitingsfeest speeltuin De Eekhoorn Elbert Mooijlaan, Kortenhoef

zo. 23 okt. 13.00 u.  Geitenwollensokkentoernooi ARTV ARTV- complex, Ankeveen

zo. 23 okt. 14.00 u. Struinen met de boswachter NM Bez. Centr; ‘s-Graveland

do. 27 okt. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht

do. 27 okt. 20.15 u. Startbijeenkomst PioWij Graankorrel, Zuid 15, ’s-Grav. 

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. 20.00 u. Nacht van de Nacht wandeling NM Bez. Centr; ‘s-Graveland

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. 30 okt. 15.30 u. Concert Linus Pianoquartet Jagthuis,Middenwg88, NdB.

do. 03 nov. 20.00 u. Lezing HK NdB. ‘750 jr. Vreeland’ Soc.Cult.Centrum,Blijkln, NdB.

do. 3 nov. 20.15 u. Concert Isabelle v. Keulen Ensemble Oude Kerkje, Kortenhoef

za. 05 nov. 20.00 u. 38e Prinswisseling Turftrappers Akkoord, Kwakel, Kortenhoef

zo. 06  nov. 14.00 u. Struinen met de boswachter NM Bez. Centr; ’s-Graveland

vr. 11 nov. 21.00 u. Prinsenbal Schuimlikkers Wapen van Ankeveen 

zo. 20 nov. 10.15 u. Unicef Bridgedrive De Drie Dorpen, Ankeveen

22 -24 nov. 11.00 u. Kledingbank Kortenhoef gesloten De Dobber, Kortenhoef

vr. 25 nov. 20.00 u. Opening Nederhorst on Ice IJspaleis, Blijkln, NdB

Activiteiten agenda

Huisartspraktijk Overmeer

De praktijk is gesloten van 

maandag 24 t/m vrijdag 29 oktober2016

WAARNEMING alleen voor SPOEDGEVALLEN:

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen

Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203

Denkt u eraan herhalingsrecepten tijdig te bestellen! Alleen in geval van nood 
kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends afgeven 

bij de assistente van de huisartsenpraktijk Bouwman en Stuldreher.
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NEDERHORST DEN BERG – Donder-

dag 13 oktober ondertekenden di-

recteur Derek Laout en wethouder 

Theo Reijn hun afspraken om een 

veilige schoolomgeving te creëren 

rond de Meester Kremerschool. 

Met subsidie van de provincie Noord-

Holland is de gemeente gestart met 

de campagne ‘Wijdemeren Veilig naar 

School’. Een actie om extra aandacht 

te besteden aan de verkeersveiligheid 

rond de basisscholen. Projectleider 

Eveline Mos is de motor achter de acti-

viteiten en legde contact met de twaalf 

scholen in onze gemeente. Daarbij in-

ventariseerde ze wat de scholen doen 

aan verkeerseducatie, welke wensen 

er zijn op dat gebied en of er verbete-

ringen nodig zijn in de verkeersituatie 

rondom de school. “Dat samenspel tus-

sen de school en de omgeving is es-

sentieel om de veiligheid te vergroten” 

motiveert Eveline. 

Extra verkeersles

Derek Laout, directeur van de Meester 

Kremerschool, is blij dat Wijdemeren 

extra subsidie inzet voor educatielij-

nen op school. “We doen al heel veel 

aan verkeerseducatie. Zo werken we 

met Rondje Verkeer, Stap Vooruit, Op 

Voeten en Fietsen, en dat kunnen we 

nu aanvullen met ANWB Streetwise. 

Dat is een mooie toevoeging, waarbij 

kleuters bijvoorbeeld leren oversteken 

en de oudere leerlingen inzicht krij-

gen in de remweg.” Samen met de ge-

meente gaat de Bergse basisschool dit 

schooljaar ook een informatieavond 

organiseren over mobiele telefonie 

in het verkeer. Deze avond is speciaal 

voor ouders van wie de kinderen bin-

nen enkele jaren op de fiets naar het 

voortgezet onderwijs gaan. Zo wordt 

er ingezet op gedragsverandering van 

de kinderen én de ouders. Al spreekt 

meester Derek in de klas vooral de kin-

deren aan: “Wij kunnen jullie informa-

tie geven, en de gevaren laten zien en 

ervaren, maar het moet in jullie hoofd 

gebeuren. Bij veiligheid ligt heel veel bij 

jezelf. Dat je bijvoorbeeld je licht aan 

hebt als je in het donker fietst en altijd 

zonder mobiel in je hand rijdt. Dat pro-

beren we jullie duidelijk te maken.”

Inrichting omgeving

Naast de extra verkeerslessen in de klas 

gaat de gemeente aan de slag met de in-

richting van de omgeving. Zo wordt de 

verkeerssituatie voor schoolgaand ver-

keer verbeterd op de Overmeerseweg, 

de Randweg en de uitrit van de school. 

Om alle afspraken vast te leggen en te 

ondertekenen, bracht wethouder Theo 

Reijn op 13 oktober een bezoek aan de 

leerlingen in groep 8. Gekoppeld aan 

het thema ‘voor altijd jong’ van de Kin-

derboekenweek, gaf hij hen een presen-

tatie over het verkeer van vroeger en 

nu. Daarmee maakte hij duidelijk dat 

in de loop der tijd het verkeer steeds ge-

vaarlijker is geworden en dat er steeds 

Wijdemeren Veilig naar School

Politiek DOOR: SASKIA LUIJER

meer regels en voorzieningen nodig zijn 

om het veilig te houden. “Je moet leren om 

met het drukke verkeer om te gaan” legde 

de wethouder uit. “Helemaal als je volgend 

jaar naar het voortgezet onderwijs gaat in 

Hilversum, Weesp, Bussum of Laren. Dan 

moet je ook een heel eind fietsen.” Waarop 

één van de jongens reageerde: “Dat maakt 

ons helemaal niet uit. Want in Laren zie je 

wel hele mooie auto’s.” Tja, dat is toch een 

wat onderbelicht thema in de educatie. Ver-

keer kan ook heel mooi zijn.

KORTENHOEF- In Kortenhoef is 

enige opwinding ontstaan over het 

verplaatsen van de postbussen van 

de Jumbo op winkelcentrum De 

Meenthof naar Hilversum.

Door: Herman Stuijver

Op 12 oktober kregen de postbushou-

ders van Post.nl een brief waarin staat 

dat de postbussen bij het postagent-

schap in supermarkt Jumbo vanaf 25 

oktober verplaatst zijn naar het Busi-

ness Point Staples Office Center aan de 

Vreelandseweg 5 in Hilversum. Voor de 

gebruikers was dat een donderslag bij 

heldere hemel, vooral omdat de termijn 

zo kort is. Voor hen resten twee opties: 

naar Hilversum gaan om de post op te 

halen of stoppen met de postbus. Zon-

der nastuurservice moet je dan zelf als 

de bliksem je postrelaties op de hoogte 

stellen van een nieuw adres. Of je laat 

Post.nl de post nasturen. Dat kost een 

aardige duit, bijvoorbeeld voor drie 

maanden € 308, -. 

Post.nl

De woordvoerder Post.nl vertelt dat 

de verbouwing van de Jumbo de aan-

leiding voor de verplaatsing is. Jumbo 

gaat voor lange tijd dicht i.v.m. een ver-

bouwing. En Post.nl wil graag continu-

iteit waarborgen. Het gaat om ongeveer 

80 postbussen. Men heeft berekend dat 

de nieuwe locatie aan de Vreelandse-

weg bij Staples 4,3 kilometer verderop 

is en binnen 7 minuten te bereiken. 

Over de korte termijn zegt de woord-

voerder dat de informatie m.b.t. de ver-

Postbussen verplaatst naar Hilversum

bouwing hen niet eerder bekend was. Bij 

een kleine postbuslocatie als Jumbo zoeken 

ze naar een optimum, omdat het voor een 

retailer voor zo weinig postbushouders 

moeilijk interessant te krijgen is. Daarnaast 

zijn er ook postbushouders die nu dichter-

bij de nieuwe postbuslocatie zijn gekomen, 

sluit de woordvoerder af. 

Derek Laout (links) en Theo Reijn

 te midden van groep 8

Uit een artikel van het blad Binnen-

lands Bestuur blijkt dat raadsleden 

met berichtgeving in de krant meer 

bereik hebben dan met berichtge-

ving via sociale media. Dat wordt 

duidelijk in het rapport ‘Democratie 

Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 

2016’. 

De kwaliteit van de informatie die door 

lokale politici via sociale media wordt 

gegeven is volgens het onderzoek vrij 

laag. Ook volgen maar weinig mensen 

lokale politici op sociale media.

Lokale politiek

Van de voor het onderzoek onder-

vraagde inwoners leest veertig procent 

naast gratis huis-aan-huisbladen nog 

een nationale of regionale krant. Zo’n 

44 procent verneemt het lokale nieuws 

‘vaak’ of ‘bijna altijd’. Slechts een kwart 

van de bewoners doet dit zelden of 

nooit. Uit vragen over het lokale be-

stuur, waarbij onder meer gevraagd 

werd naar de naam van de burgemees-

ter en het raadslidmaatschap van wet-

houders, blijkt bovendien dat lezers van 

een krant het eerder juist hebben dan 

degenen die alleen gratis nationale, re-

gionale of lokale kranten lezen. 

 Jongeren 

In het rapport wordt duidelijk dat 

jongeren lage interesse hebben in het 

lokale bestuur. Of politici op sociale 

media te volgen zijn, lijkt daarbij wei-

nig invloed te hebben. Maar erg wei-

nig respondenten van het onderzoek 

(5,5 procent) volgen lokale politici op 

sociale media als Facebook, Twitter of 

Instagram. Dit zijn ook nog geen jon-

geren, maar vooral de hoger opgeleide 

respondenten tussen de 25 en 44 jaar, 

die ook vaker deelnemen aan discussies 

over lokaal bestuur.  Raadsleden lijken 

daarom voor bereik via regionale en lo-

kale kranten en bladen meer succes te 

hebben dan met sociale media.

 

Verklaringen

Voor het geringe gebruik van sociale 

media zijn volgens de onderzoekers 

twee verklaringen. ‘Ten eerste kan dit te 

maken hebben met het aanbod. Moge-

lijk levert het volgen van lokale politici 

weinig meerwaarde op. Misschien is de 

kwaliteit van hun sociale mediagebruik 

relatief laag.’ Ten tweede kan het lage 

bereik volgens de onderzoekers te ma-

ken hebben met de lage vraag naar lo-

kale informatie op sociale media. 

Krant levert raadsleden meer bereik op dan sociale media
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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 

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repa-

raties 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 

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

035-6563060 

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

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

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

"Bent u uit Balans" 
Ik breng u in Balans

Voetreflexologie

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

Jan Vos Sierbestrating Aanleg 

tuin, vijver en schuttingen. Tel. 

0294-252794 of 06-54924508.

www.janvossierbestrating.nl

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

254598. 

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

BELLE MAKELAARDIJ 
Je bent zo verkocht !!! 

035-656 023

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

 

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

Wij hebben een uitgebreid cur-

susprogramma op onze web-

site staan van b.v. fimoles tot 

naailessen van alles wat. 

www.hobbykeldervaane.nl

Vanaf 17 Oktober is Charley's 

Op Maan- en Dinsdagen

 Gesloten ivm Winterperiode

 www.charleys-diner.nl

EINDELIJK in Wijdemeren

Zonnestudio LuxuraSun

klein maar stijlvol.

 Zuidereinde 254

`s-Graveland

info:035-6550705

AMV CRESCENDO zoekt 

muzikanten voor drumband en 

blazersensemble. Voor meer info 

zie onze website: 

www.amvcrescendo.nl

Sloten & Inbraakbeveiliging

Verbouw& Timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

HERFST in de tuin! Kom uw
TUINGEREEDSCHAP laten 

slijpen! Wij slijpen alles

wat scherp moet zijn!

hagenslijperij.nl

Trapgans 2A - Ankeveen

Stevige werkkleding !!
SNICKERS WORKWEAR
www.doornenbal-derooij.nl

tel. 0294-231290

VERKOOP, ONDERHOUD EN

WINTERBEURT GRASMAAIERS

www.doornenbal-derooij.nl

tel. 0294-231290

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

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 20 okt. film, za. 22 okt. caba-

ret, zo. 23 okt. jeugdfilm, do. 27 

okt. film, vr. 28 okt. City Quiz, 

za. 29 okt., walking diner en 

cabaret, zo. 30 okt. muziek en 

open huis. 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.

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u 

leren bridgen? Informeer vrij-

blijvend. Ook nieuwe gevor-

derde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Zomaar binnenlopen voor kof-

fie en een praatje met een paar 

gezellige mensen? Elke 1e en 3e 

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

in de Bergplaats a.d. Kerkstraat.

* 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
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’s-GRAVELAND- Een concert van 

Vocal Group BANT verdient meer 

aandacht dan de vijftig perso-

nen die afgelopen vrijdag in de 

Stalpaertkerk te ’s-Graveland 

aanwezig waren. Ook de Bergse 

Willibrordkerk en het Oude Kerkje 

aan de Dijk, plus de Dillewijn en de 

Dobber zouden tot de nok gevuld 

zijn als mensen hebben gehoord en 

gezien wat BANT brengt. Acht da-

mes en vier heren die op gevarieer-

de wijze een topconcert verzorgen 

met 21 a capella songs. 

Door: Herman Stuijver

Hoewel het intieme aspect van ‘Thuis 

bij BANT’, voor de pauze het thema, 

wellicht verloren zou gaan op die an-

dere podia. In de kerk hangt een sche-

merlamp, een schilderij, wat planten 

en doeken en een pers op de vloer, 

waarmee de huiselijke sfeer is gescha-

pen. Vanuit de consistoriekamer hoor 

je vreemde klanken, het koor komt op 

met het Roemeense Joc de Leagane. En 

direct wordt duidelijk dat dit concert 

ook visueel leuk gaat worden, want de 

zangers en zangeressen bewegen zich 

voort op de muziek. Steeds in een an-

dere setting, snelle changementen, op 

een logische wijze. Nergens krijg je de 

indruk dat regisseur Sander Buckers 

het koor in een choreografisch patroon 

dwingt. Want het gaat tenslotte om het 

zingen. A capella zingen stelt hoge ei-

sen aan een gezelschap, een valse toon 

valt direct op en intoneren zonder een 

piano op de achtergrond is lastig. Je 

kunt je stem alleen afstemmen op de 

andere zangers. Maar het klonk per-

fect. En BANT is ook in staat zelf bege-

leidende ‘instrumenten’ te produceren 

met tal van fonetische geluiden zoals 

de human beatbox bij het swingende 

Royals van Pentatonix. Heel anders was 

het prachtige Winterhart met een mooi 

intro van sopraan Anne Hoeksema. Of 

de komische traditional ‘Wij zijn ge-

broeders’ in up tempo gezongen door 

de vier heren. 

Na de pauze gaan we een ‘reis van 

binnen’ volgen zoals dirigent Ronald 

Becker aankondigt. Hij opent elk lied 

met de gewenste toonhoogte en geeft 

soms een korte maat op de trommel. 

Zijn licht filosofische inleidingen lijken 

los staan van de liederen. De naadloze 

overgang van Icarus naar het Zweedse 

´I Denna Ijuva´ is mooi gearrangeerd. 

Van bas tot sopraan, zo harmonieus en 

zuiver. Heerlijk! Hetzelfde geldt voor 

´Black is the colour´ van Nina Simone 

naar Ed Sheeran´s ´I See Fire´, hoewel 

vooral de eerste song iets rauwer had 

gekund. Bij ́ Blegnet, Segnet´ van Grieg 

liepen de rillingen over je lijf, met een 

keihard intro waar je niet onderuit kon. 

Er waren nog meer muzikale hoogte-

punten, waardoor het publiek juichend 

huiswaarts keerde. Doch de oproep van 

´Breek´ van Jeroen Zijlstra zou ieder-

een een stuk gelukkiger maken: ‘Breek, 

breek door/ Breek en ga er voor / Ga 

het maken / Durf te breken, breek door’. 

BANT moet zeker doorbreken. Zie: vo-

calgroupbant.nl

Op 3 november viert Kunst aan de 

Dijk Kortenhoef in het Oude Kerkje 

haar 35-jarig jubileum met een spe-

ciale avond: het Isabelle van Keulen 

Ensemble brengt een ode aan de 

grootmeester van de Argentijnse 

tango: Astor Piazzolla (1921-1992). 

De tango lacht en huilt. Piazzolla’s mee-

slepende melodieën en bloedstollende 

ritmes raken de ziel: zinnelijk en virtu-

oos. Het is daarom niet verwonderlijk 

dat zijn werk zo geliefd is bij het grote 

publiek. Het huwelijk van Maxima en 

Willem Alexander heeft uiteraard daar 

veel aan bijgedragen, maar het werk 

van Piazzolla heeft juist ook voor de 

muzikale fijnproever enorm veel te bie-

den. De beurtelings bezwerende, rauwe 

en subtiele klanktaal van de tango in de 

composities van Piazzolla laat niemand 

onberoerd. 

Tango

De tango ontstond aan het eind van de 

19e eeuw langs de oevers van de Río de 

la Plata in Argentinië en werd vooral 

gespeeld en gedanst in cafés, bordelen 

en opstraat. Deze meeslepende volks-

muziek werd om die reden lang niet 

serieus genomen in de zogenaamde 

hoogstaande klassieke muziekwereld 

die zich afspeelde op elegante concert-

podia. Piazzolla kreeg lange tijd in zijn 

geboorteland Argentinië zware kritiek 

te verduren. Zelfs zo dat hij overwoog 

de tango de rug toe te keren. Pas in 

Parijs door niemand minder dan de al-

lerbeste muziekdocent uit de jaren vijf-

tig, Nadia Boulanger, besefte Piazzolla 

dat zijn hart onlosmakelijk verbonden 

was met deze Argentijnse volksmuziek. 

Vanaf dat moment wijdde Piazzolla 

zijn leven aan het verfijnen, arrangeren 

en experimenteren met deze muziek-

soort.

Geraffineerd

Isabelle van Keulen omarmde de tango 

maar zoals haar echtgenoot, contra-

bassist Rüdiger Ludwig bij de toelich-

ting bij de cd schreef: ‘we waren er niet 

op uit om een musiceerwijze à la een 

straatmuzikant uit Argentinië te imite-

ren maar het geheel puur te benaderen 

vanuit de klassieke muziekcultuur in 

de ruimste zin van het woord.’ In de 

documentaire die werd gemaakt van 

de opname van de cd TANGO! be-

kent Isabelle van Keulen dat geregeld 

de tranen tijdens het musiceren over 

haar wangen liepen. En toch strandt de 

muziek, zoals ook in de dans, nooit in 

oncontroleerbare emotie en blijft hel-

der en geraffineerd. Kunst aan de Dijk 

Kortenhoef verheugt zich haar 35-jarig 

bestaan te vieren met het optreden in 

het Oude Kerkje van deze klassieke 

Jubileumconcert met Isabelle van Keulen 

topmuzikanten: Isabelle van Keulen (vi-

ool), Christian Gerber (bandoneon), Ulrike 

Payer (piano), Rüdiger Ludwig (contra-

bas). Zij zullen de tango voor u opvoeren 

met haar schier oneindig aantal nuances en 

de vele schitterende details van Piazzolla’s 

zowel vervoerende als intieme composities. 

Een waar feest!

Muziek

Topconcert van Vocal Group BANT  

Foto: Douwe van Essen // WWK 

Bergse Passage
Het is oktober, de zomer- en vakantie-

tijd is voorbij. De Bergse Passage start 

een nieuw seizoen. Wij nodigen u uit 

voor de eerste maandelijkse bijeenkomst 

die  wordt gehouden op vrijdag 21 ok-

tober. De avond wordt gehouden in de 

Bergplaats en we beginnen om 20.00 uur. 

De heer Tompot, koster van de Sint Jans-

kerk in Gouda, houdt een dialezing over 

de mooie gebrandschilderde ramen van 
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Hier komt u voor terug!

Amandelstaaf
Heel € 4,15
Half € 2.15

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

Ingezonden brieven max 300 woorden

Soms weet je echt niet meer wat je ervan moet 

denken. Mensen bedoelen het vaak goed, maar 

het pakt niet helemaal goed uit. Zo gebeurt het 

regelmatig dat mensen die zelf geen huisdier 

meer willen of kunnen houden de katten uit de 

buurt eten gaan geven. Katten die buiten lopen 

worden ‘getrakteerd’ op een bakje lekkers. Maar 

de ‘dierenvrienden’ denken er niet aan dat lang 

niet alle katten dit ‘lekkers’ mogen eten. Veel 

katten zijn namelijk op dieet. Niet zo zeer om-

dat ze te dik zijn, maar omdat ze bijvoorbeeld 

last hebben van blaasgruis of van een allergie. 

Het baasje of bazinnetje van de kat doet ont-

zettend zijn of haar best om de kat gezond te 

houden en dan krijgt ie buiten de deur van alles 

waardoor ie ziek blijft….. Om gek van te wor-

den! Dus: niet doen. Geen voer neerzetten voor 

de katten uit de buurt. 

In vakantietijd wordt er regelmatig gebeld door 

bezorgde buren van vakantiegangers ‘dokter de 

kat zit zo zielig in de tuin’. Hier geldt hetzelfde: 

de kat is in de regel helemaal niet zielig. De 

baasjes en bazinnetjes hebben oppas geregeld. 

En de kat krijgt z’n normale verzorging. Neem 

‘m dus niet in huis en ga ‘m helemaal niet voe-

ren. 

Het kan nog gekker: operatiepatiëntjes krijgen 

na de ingreep een ‘operatiepakje’ aan zodat ze 

niet aan de wond kunnen komen. Soms lopen 

ze in hun pakje buiten. Sommige mensen vin-

den dit kennelijk zo raar dat ze zich geroepen 

voelen de kat z’n pakje uit te trekken. Laat het 

zitten, blijf eraf!

Dierenartsenpraktijk Dokter Annemarie; 

Dammerweg 12; 1394 GM Ned.den Berg; 

T 0294 255 838

Dierenliefde??!!

Op 14 oktober, was het weer zover, de jaar-

lijkse ledenvergadering van de Ankeveense 

IJsclub. Met een kleine 100 aanwezigen slaag-

de het bestuur er in om de vergadering zowel 

vlot te laten verlopen als de leden de kans te 

geven zich te uiten.

Sinds 1981/1982 (start lidmaatschap) tonen 

de vele bijgewoonde vergaderingen steeds het 

hoge niveau van bestuurskracht. Ondanks de 

moeilijke omstandigheden waarmee het be-

stuur te maken heeft – veel jaren zonder ijs en 

dus veel jaren verlies  – lukt het om een ver-

eniging met een bestand van zo’n 800 leden en 

een nationale uitstraling in stand te houden.

Dat beseffende, vraag ik me af waarom het 

bestuur (lees B&W en raad) van de gemeente 

Wijdemeren er blijkens de eigen beoordeling 

niet in slaagt de nodige bestuurskracht op te 

brengen en de oplossing zoekt in het onder-

gaan in een grote(re) gemeente. Immers, het 

voorbeeld van de kleine organisatie van de 

Ankeveense IJsclub met vrijwilligers in plaats 

van een professioneel ambtenarenapparaat 

van voldoende omvang geeft aanleiding om 

eerder te denken aan een kleinere gemeente-

lijke organisatie met meer samenhang (bijv. 

zonder ‘s-Graveland).

Op basis van mijn ervaring van (onder meer) 

commissaris en toezichthouder kan ik mee-

delen dat in ondernemingen waar de directie 

vaststelt niet in staat te zijn voldoende be-

stuurskracht op te brengen, deze directie op 

straat komt te staan en vervangen wordt door 

een betere opvolger. Bij gemeentes zou de 

constatering van gebrek aan bestuurskracht 

moeten leiden tot gemeenteraadsverkiezin-

gen waarbij de inwoners de kans krijgen om 

bekwamere bestuurders in de gemeentelijke 

stuurhut te laten plaats nemen. Het lijkt erop 

dat B &W en de raad van Wijdmeren daar niet 

voor kiezen. Niet bepaald een bewonderens-

waardige keuze.

Gelukkig worden de leden en het bestuur van 

de Ankeveense IJsclub niet met zo’n betreu-

renswaardige ontwikkeling geconfronteerd. 

Die kleine organisatie heeft wel voldoende 

bestuurskracht. 

Hans Hof, Ned. den Berg

Voorbeeld van bestuurskracht

Op zaterdag vaart de pont 

om 20.00 uur weer speciaal 

voor de voorstelling van Jan 

Beuving naar Nigtevecht, te-

rugvaart in overleg. 

Jan Beuving studeerde af als 

tekstschrijver aan de Konings-

theateracademie, maar daar-

voor voltooide hij een wiskun-

destudie. Wiskundemeisje en 

hoogleraar science communi-

cation Ionica Smeets schreef 

onlangs in haar Volkskrant-

column over deze voorstelling: 

‘Er zijn weinig dingen waar ik 

jaloers op ben, maar het talent 

van Jan Beuving is er één van’.

Hij won de Annie M.G. 

Schmidtprijs 2012 met het 

nummer Vinkeveen, uitge-

voerd door Angela Groothui-

zen en Nico Brandsen. Schreef 

liedjes voor het Klokhuis, 

Angela Groothuizen en Karin 

Bloemen, is wekelijks op tv te 

horen als columnist bij Studio 

Voetbal met De Korte Corner. 

Kortom, opnieuw komt een 

veelbelovend talent naar Nig-

tevecht. 

De entree is €19,-. Aanvang 

20:30 uur. Losse kaarten zijn 

online verkrijgbaar via de 

website www.cabaret-nigte-

vecht.nl, bij Cha Cha Dames-

mode in Weesp, bij de bakker 

en de Attent in Nigtevecht. 

Losse kaarten kunnen ook te-

lefonisch gereserveerd worden 

op: 0294-252506.

Dorpshuis Nigtevecht

Jan Beuving
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Wijdemeren Informeren 19 oktober 2016

Kort
Informatieavond bijenlint
De gemeente Wijdemeren organiseert in samen-

werking met Natuurlijk Wijdemeren op donderdag 

20 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis 

(Rading 1, Loosdrecht) een avond voor alle bewo-

ners in Wijdemeren die willen helpen het bijenlint 

uit te breiden. Tijdens de avond kunnen belangstel-

lenden stukjes groen bekijken die openstaan voor 

participatie. Aanwezigen krijgen daarnaast meer 

informatie over de problemen van de bijen en hoe 

we hen kunnen helpen. 

WOZ-waarden 2016 openbaar
De WOZ-waarde van woningen is per 1 oktober 

2016 openbaar. Als u informatie wilt over de WOZ-

waarde van een woning in de gemeente Stichtse 

Vecht, Weesp of Wijdemeren, kunt u dat op 

www.belastingensww.nl vinden. Door het invoe-

ren van een postcode en huisnummer komt u van-

zelf bij de WOZ-waarde van de woning. 

Jeugd activiteitenprogramma
Kinderen van de groepen 3 tot en met 8 kunnen 

weer kennismaken met het gevarieerde aanbod 

aan sport en cultuur dat Wijdemeren rijk is. In blok 

2 kunnen ze een kijkje nemen bij bijvoorbeeld rope 

skipping, safe kids, hiphop/streetdance of alge-

mene muzikale vorming en klarinetles. De volledige 

lijst met sport- en cultuuractiviteiten staat op 

www.sportservicehetgooi.nl. Aanmelden is 

mogelijk t/m 24 oktober. 

Opbrengst inzameling taxus
De inzameling van taxussnoeisel voor de strijd 

tegen kanker is alweer een maand geleden geëin-

digd. In taxus zit de stof Taxol dat gebruikt wordt 

voor chemotherapieën. Dit jaar heeft de Taxus Taxi 

in de gemeente Wijdemeren in totaal 859 kilogram 

bruikbaar snoeisel ingezameld. Dit staat gelijk aan 

zeven chemotherapieën. We willen alle mensen die 

taxus hebben ingezameld van harte bedanken. 

De inzameling van taxus start weer in mei 2017. 

Gooise bedrijvendag
Bent u ondernemer in Wijdemeren en wilt u graag 

kennis en ervaringen uitwisselen met andere on-

dernemers? Op woensdag 26 oktober wordt de 

Gooise Bedrijvendag 2016 gehouden in Spant!, 

Bussum. Tijdens de bijeenkomst wordt onder ande-

re ingegaan op de Kredietunie Gooi en Vechtstreek 

en op trends in digitalisering. Bedrijven uit 

Hilversum, Gooise Meren, Wijdemeren en Huizen 

zijn uitgenodigd voor de bedrijvendag. 

Meer informatie: www.gooisebedrijvendag.nl

Website gemeente responsive
Sinds afgelopen week is www.wijdemeren.nl res-

ponsive. Dit betekent dat de site zich aanpast aan 

het apparaat waarop u de website bezoekt (com-

puter, tablet of smartphone). Met de verschillende 

apparaten die tegenwoordig worden gebruikt, is 

het voor Wijdemeren belangrijk dat de website al-

tijd zo gebruiksvriendelijk mogelijk is. De tekst is nu 

altijd leesbaar, zonder dat u hoeft in te zoomen. 

In november neemt de gemeenteraad 
een standpunt in over de toekomst van 
Wijdemeren. Kunnen we zelfstandig 
blijven, moeten we intensiever met andere 
gemeenten gaan samenwerken of is een 
fusie de beste optie?

Deloitte heeft in opdracht van de provincie de bestuurs-
kracht van de gemeenten in de regio onderzocht. Zij ad-
viseren om de bestuurskracht van Wijdemeren op korte 
termijn te versterken door een bestuurlijke of ambtelijke 
fusie óf door de organisatie te versterken in samenwer-
king met andere gemeenten. In 2023 moeten er, zo is 
in het rapport te lezen, maximaal drie gemeenten in de 
Gooi en Vechtstreek overblijven. De betreffende gemeen-
ten laten de provincie in november weten hoe zij de toe-
komst zien. Ook Wijdemeren zal dit doen.

Enquête
De gemeente vindt het belangrijk te weten hoe inwoners 
de gemeentelijke prestaties waarderen en hoe zij de 
toekomst zien. Daarom hebben 3000 willekeurige gese-
lecteerde inwoners een enquête ontvangen. Heeft u de 
enquête ontvangen, maar nog niet ingevuld? Doe dit nog 
voor dinsdag 25 oktober. 

De enquête wordt uitgevoerd door het onafhankelijke 
onderzoeksbureau Research2Evolve. De resultaten van de 
enquête worden samen met andere publicaties, uitingen 
en de conclusies van de bestuurskrachtmeting meegewo-
gen in het uiteindelijke besluit van de gemeenteraad.

Debat Gooi TV
Op donderdagavond 10 november organiseert GooiTV 
een debat over de toekomst van Wijdemeren. Tijdens 
deze avond zullen de fractievoorzitters van de politieke 
partijen met elkaar en met inwoners debatteren. Het de-
bat begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeente-
huis. U bent van harte welkom! Het wordt ook live uitge-
zonden op televisie en de volgende dagen herhaald.

14 en 24 november
Op maandag 14 november is er een extra commissiever-
gadering over de bestuurlijke toekomst en op donderdag 
24 november neemt de gemeenteraad het uiteindelijke 
besluit. Ook bij deze vergaderingen bent u van harte 
welkom.

Kijk voor meer informatie op: 
www.wijdemeren.nl/toekomst.

In november besluit over 
toekomst gemeente

Deze week starten de werkzaamheden op 
de begraafplaats aan de Kortenhoefsedijk 
in Kortenhoef. Het werk duurt ongeveer 
acht weken.

Het oudste gedeelte van de begraafplaats kampt met een 
te hoge grondwaterstand. Om te kunnen blijven begra-
ven laat de gemeente dit gedeelte zorgvuldig ophogen. 
De betreffende grafmonumenten worden tijdelijk op het 
nieuwe gedeelte in een depot geplaatst. Ook de beplan-
ting wordt aangepast en er komen urnengraven.

Mogelijke overlast
Voor de bezoekers kan soms enige overlast ontstaan. 
Om veiligheidsredenen kan het nodig zijn dat de be-
graafplaats voor korte tijd even gesloten moet worden. 
Eventuele begrafenissen kunnen normaal plaatsvinden.
Nabestaanden zijn geïnformeerd tijdens een informatie-
bijeenkomst en ook hebben zij, evenals omwonenden, 
een brief ontvangen. Informatie over het werk, het be-
plantingsplan en een plattegrond zijn te vinden op: 
www.wijdemeren.nl/begraafplaats_kortenhoef

Werk op begraafplaats Kortenhoef
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Ontvangt u zorg van een naaste? 
Dan kunt u met een VVV Cadeaubon of een 
geldbedrag uw mantelzorger waarderen 
voor alle zorg die hij of zij biedt. 

Voorwaarde is dat de mantelzorger tenminste drie maan-
den, voor minimaal acht uur per week, informele onder-
steuning aan u biedt.

Aanvragen
Alleen zorgontvangers kunnen de waardering aanvra-
gen. Dit kan als u een indicatie heeft of als u langdurige 
zorg ontvangt, langer dan drie maanden en gedurende 
minimaal acht uur per week. De waardering bedraagt 
minimaal 150 euro en maximaal 200 euro per zorg ont-
vangende inwoner van de gemeente Wijdemeren. 
Doe de aanvraag vóór 30 oktober 2016 via: 

www.wijdemeren.nl/waardering. Hier kunt u ook terecht 
voor meer informatie en de contactgegevens voor het 
stellen van vragen. 

Dag van de Mantelzorg
De Dag van de Mantelzorg 2016 is op 10 november. 
Het thema: ‘Mantelzorg doe je samen!’. Wijdemeren 
vindt het belangrijk dat er aandacht wordt gegeven aan 
iedereen die langdurig zorg aan een naaste geeft. Samen 
met Versa Welzijn organiseert de gemeente ’s middags 
een high tea voor mantelzorgers. Deze vindt plaats in 
Loosdrecht en ’s-Graveland. Mantelzorgers verdienen 
het om gewaardeerd te worden en op deze manier 
willen wij hen als gemeente graag bedanken. 
Ga naar www.wijdemeren.nl/mantelzorg voor meer 
informatie en het opgeven voor deze middag. 

Mantelzorgwaardering 

Anniek Kanters is de initiatiefnemer van 
het Koter & Groter Café in Kortenhoef. Een 
ontmoetingsplek voor (aanstaande) ouders 
en hun kinderen. 

Anniek woont pas sinds april 2016 in Kortenhoef en 
kende weinig andere inwoners met kinderen. Ze miste 
een ontmoetingsplek. Een goede reden om zelf iets 
op te tuigen!

Van idee tot realisatie
Op de startbijeenkomst van de Appelboom in mei 2016 
deelde Anniek haar idee met de gemeente. Ze kreeg met-
een het advies om samen te werken met andere 
bewoners. Binnen korte tijd vond ze vijf andere 
enthousiaste buurtbewoners waarmee ze het 
initiatief verder uitwerkte. 

Ontmoetingsplek
Het café is een plek om andere (aanstaande) ouders uit 
de buurt te ontmoeten en om bijvoorbeeld speelkame-
raadjes voor je kind(eren) te vinden. Je kunt er ook kennis 
opdoen  en ervaringen uitwisselen over alles wat met 
kinderen te maken heeft. “Op sommige woensdagen 
organiseren we themabijeenkomsten over bijvoorbeeld 
(op)voeding en opgroeien. We nodigen dan een spreker 
uit,” vertelt Anniek enthousiast. 

Welkom
De bijeenkomsten zijn elke eerste woensdag van de 
maand tussen 9.30 en 11.30 uur en vinden plaats bij 
Thuiz bij Kinderopvang (Julianaweg 11A, Kortenhoef). 
Meer informatie: www.koterengrotercafe.nl. 

Koter & Groter Café Kortenhoef

Gedurende 100 dagen 100 procent afvalvrij 
leven: die uitdaging gaan 100 huishoudens 
in de Gooi en Vechtstreek vanaf vrijdag 11 
november aan. Doet u ook mee?

De 100-dagen actie duurt van vrijdag 11 november tot 
zondag 19 februari. Doel van de actie is inzicht krijgen in 
ons (afval)gedrag en aanzetten tot nadenken en anders 
handelen, zodat we minder restafval overhouden en ons 
afval beter gaan scheiden. Afval is immers geen troep, 
maar zit vol grondstoffen die we kunnen gebruiken om 
nieuwe producten van te maken. Al deze grondstoffen 

gaan verloren als we alles bij het restafval gooien dat de 
verbrandingsoven in gaat.

Aftrap
Wethouder Peter Smit doet ook mee aan de actie: “100 
dagen zonder restafval zal lastig worden. Toch is het pas 
het begin van een blijvende gedragsverandering waar ik 
zelf en vooral onze kinderen plezier van zullen hebben. In 
Wijdemeren willen we in 2020 75 procent van het afval 
scheiden. Dat betekent per inwoner nog maar 100 kilo 
restafval, terwijl dit nu nog dik boven de 200 kilo ligt. De 
100-100-100-campagne is hiervoor een mooie aftrap. Ik 

wil alle inwoners van 
Wijdemeren aanmoe-
digen om zich aan te 
melden en met mij 
deze uitdaging aan te 
gaan.”

Deelnemen?
Deelname is gratis. Doet u mee dan krijgt u tijdens de 
100 dagen tips, informatie en inspiratie over het scheiden 
van afval en over het voorkomen van afval. Aanmelden 
kan tot 11 november op https://gad.100-100-100.nl. 

100 dagen zonder afval

Bent u 60-plusser en wilt u graag in 
beweging komen? Tijdens de beweegweek 
van 31 oktober t/m 6 november kunt u 
gratis deelnemen aan verschillende 
beweegactiviteiten. 

Gedurende de week zijn er 35 activiteiten waar u aan 
mee kunt doen. Zo is er onder andere pilates, seniorenfit-
ness, koersbal, wandelen met de boswachter, de GALM 

beweeggroep, gymnastiek, sportief lopen, slenderen, 
tennis en een open dag op de golfclub. 

Overzicht activiteiten
Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op 
www.sportservicehetgooi.nl, onder het kopje ‘60+’. 
Wilt u het overzicht liever op papier? Het schema is op te 
halen in het gemeentehuis van Wijdemeren, Bibliotheek 
Loosdrecht, Bibliotheek Nederhorst den Berg, Sociaal 

Cultureel Centrum Nederhorst den Berg, Stichting Bureau 
Sport bij Sporthal de Fuik en Bloemenwinkel Lobelia in 
Kortenhoef. 

Heeft u vragen over de beweegweek? 
Neem dan contact op met Rosanne Hartman van 
Sportservice ’t Gooi via rhartman@sportservicehetgooi.nl 
of (06) 30 63 97 54

Beweegweek 60-plussers
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 Officiële bekendmakingen

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Ankeveen
- Hollands End 73: maken dakopbouw (30.09.16)
Breukeleveen
- Herenweg 2b: plaatsen brug (30.09.16)
- Herenweg 97: herbouwen bijgebouw (07.10.16)
- Herenweg 97: bouwen bijgebouw (06.10.16)
Loosdrecht
- Rading 10-2: wijzigen dakbedekking (30.09.16)
- Spinaker 4: bouwen woning (30.09.16)
Nederhorst den Berg
- Dammerweg 15: plaatsen beschoeiing (03.10.16)
- Hinderdam 19c: graven sloot (18.08.16)
- Middenweg 162a: plaatsen dakkapel (03.10.16)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 65 59 
557. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
’s-Graveland
- Zuidereinde 24: maken uitweg (12.10.16)
Nederhorst den Berg
-  Middenweg 14: bouwen twee landhuizen met veestal, paardenbak en 

toegangsweg (30.09.16)
- Middenweg 162a: plaatsen dakkapel (06.10.16)
-  Slotlaan sectie A 1643: aanbrengen windvaantje op dak muziektent 

(06.10.16)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende 
aanvragen met zes weken verlengd:
’s-Graveland
-  Ankeveensepad sectie A 1220 Landgoed Boekesteyn: plaatsen voet-

gangersbrug
Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 99: restaureren en uitbreiden boerderij en hooiberg 
Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 204g: wijzigen waterwerk

Bekendmaking wet geluidhinder
(ontwerpbesluit)
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 
3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet 
geluidhinder) het volgende bekend:

In procedure is het vast te stellen bestemmingsplan Nieuw-
Loosdrechtsedijk 208b. Dit bestemmingsplan richt zich op herinrichting 
van de jachtwerf met bijbehorend gebied. Onderdeel van de herinrich-
ting is de verplaatsing van een woning.  

Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone van de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk. De te verplaatsen woning zal vanwege het 
verkeer op de Nieuw-Loosdrechtsedijk een hogere geluidsbelasting 
ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet ge-
luidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 
Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 
110a Wet geluidhinder besloten in ontwerp voor deze woningen hogere 
waarden vast te stellen. 

Stukken ter inzage  
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 
20 oktober 2016 gedurende zes weken gezamenlijk met de ontwerp-
omgevingsvergunning ter inzage. U kunt de stukken inzien in het ge-
meentehuis in Loosdrecht. Desgewenst kan een mondelinge toelichting 
worden gegeven op het ontwerpbesluit. U kunt hiervoor een afspraak 
maken met mevrouw A. van Dekken, telefoon: (035) 65 59 440.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de bovengenoemde termijn 
van zes weken gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college 
inbrengen. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het col-
lege van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 
1230 AD,  Loosdrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact 
opnemen met de behandelend ambtenaar, mevrouw A. van Dekken, 
telefoon: (035) 65 59 440. 

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen die zienswijzen 
hebben ingebracht zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, 
te zijner tijd beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State.

Ontwerp bestemmingsplan Dusseldorp, 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 208
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig 
artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
Dusseldorp, Nieuw-Loosdrechtsedijk 208 en de hierbij behorende stuk-
ken ter inzage worden gelegd.

Het plangebied
Het plangebied bestaat uit het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 208 en 
is gelegen aan de noordkant van de Nieuw-Loosdrechtsedijk en wordt 
omgeven door jachthavens, recreatiegebied en enkele woningen.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 20 oktober  2016 gedurende 
een termijn van zes weken ter inzage. U kunt dit plan ook inzien op het 
gemeentehuis (afdeling RO) in Loosdrecht van 08.30-12.30 uur en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunt u schriftelijk 
en/of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 
naar voren brengen. Schriftelijke 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 A. van Dekken, tele-
foon (035) 65 59 440.

Ontwerpbestemmingsplan Mijnden, Loosdrecht
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
Mijnden en de hierbij behorende stukken ter inzage worden gelegd.

Het plan
Begin 2015 is het ontwerp bestemmingsplan Mijnden ter visie gelegd. 
Nadien is er echter een nieuwe partij betrokken geraakt bij Mijnden en 
wordt het recreatieterrein nu gedeeltelijk een Landal Greenpark. Dit 
betekent dat het park, in de toekomst,  het hele jaar door gebruikt gaat 
worden in plaats van alleen in de zomermaanden.
De recreatieve bestemming is reeds in het vigerende bestemmingsplan 
opgenomen en blijft gehandhaafd in het nieuwe bestemmingsplan. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken liggen 
met ingang van 20 oktober 2016 gedurende een termijn van zes weken 
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling op werkdagen van 08.30 – 12.30 uur). Het ontwerpbe-
stemmingsplan met bijbehorende stukken is tevens in te zien op www.
wijdemeren.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schrif-
telijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 
naar voren brengen. 
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht 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 kan contact op worden genomen met dhr. H. van Emmerik of 
mw. A. van Dekken van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon: 
(035) 65 59 444/440.

Ontwerpbestemmingsplan ’t Laantje 1, 
Nieuw-Loosdrecht
 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
’t Laantje 1 in Nieuw-Loosdrecht en de hierbij behorende stukken ter 
inzage worden gelegd.

Het plan
Het plan behelst de bouw van in totaal drie vrijstaande woningen onder 
gelijktijdige sloop van alle bestaande bebouwing.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken liggen 
met ingang van 20 oktober 2016 gedurende een termijn van zes weken 
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling op werkdagen van 08.30 – 12.30 uur). Het ontwerpbe-
stemmingsplan met bijbehorende stukken is tevens in te zien op www.
wijdemeren.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schrif-

telijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 
naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht 
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 kan contact op worden genomen met 
de heer H.J.W. van Emmerik van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 
telefoon: (035) 65 59 444.

Verleende vergunningen/ontheffingen APV 
en Bijzondere Wetten
Loosdrecht
-  Stichting SLOEP, Nieuw-Loosdrechtsedijk 150 (tuin Kasteelmuseum 

Sypesteyn), Halloween (kinderspeur-puzzel-spellentocht) op 29 okto-
ber 2016 (12.10.16)

-  Stichting SLOEP, Passantenhaven Oud-Loosdrecht, Intocht Sinterklaas 
op 12 november 2016 (14.10.16)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tus-
sen haakjes) inzien in het gemeentehuis (cluster Vergunningen). 
Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

Kennisgeving incidentele festiviteiten
Loosdrecht
- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32, op 5 november 2016
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van toepassing.

Ontwerpbesluit para-commerciële 
vergunning Drank- en Horecawet
Ankeveen
- Stichting Beheer Sportaccommodatie Ankeveen, Stichts End 19b
Bovengenoemd ontwerpbesluit ligt vanaf vandaag zes weken ter 
inzage. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk hun 
zienswijze indienen bij de burgemeester van Wijdemeren. 

Verkeersbesluiten 
Kortenhoef
-  Pieter van der Leelaan t.h.v. huisnr. 323:  aanleggen gereserveerde ge-

handicaptenparkeerplaats in verband met handicap belanghebbende 
10-10-2016 (bij GPP met aanvrager)

Loosdrecht
- Oppad  t.h.v. huisnr. 38:  aanleggen gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats in verband met handicap belanghebbende 10-10-2016 (bij 
GPP met aanvrager)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Voornemen tot ambtshalve uitschrijving
Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 van de wet Basisregistratie Personen 
(BRP) is de burger verplicht zijn verhuizing door te geven en op grond 
van artikel 2.47 van de wet BRP verplicht inlichtingen verstrekken. 
Van onderstaande personen hebben wij geen aangifte van verhuizing 
ontvangen. Op grond van artikel 2.22 van de wet BRP zal het college 
van burgemeester en wethouders daarom ambtshalve het adres wijzi-
gen in de Basisregistratie.

K. Rusin, geboren 14 november 1980

Zal per 4 oktober 2016 worden uitgeschreven naar Land Onbekend.

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 
telefoonnummer: (035) 65 59 557.

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

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Het indie-
nen 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 voorzie-
ningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

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

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

19 oktober Wijdemeren Informeren
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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

Gillende meisjes die boven op de tafel staan. 

Dat is een beeld dat we voor ons zien als we het 

over muizen hebben. Muizen zijn razendsnel 

en dat we daar van schrikken is wel logisch. 

Maar muizen zijn niet eng, vies of gevaarlijk. 

Afgelopen week hebben wij vol verbazing naar 

een muisje staan kijken die bij ons onder het 

terras woont. De route van zijn holletje loopt 

over het terras naar het konijnenhok waar hij 

dan samen met de konijnen uit het bakje eet. 

Vervolgens keert hij weer terug naar zijn hol-

letje. Af en toe kijkt hij naar ons maar loopt rus-

tig door. De konijnen accepteren hem helemaal. 

Hij zit tegen de konijnen aan in het gras. Het 

is een prachtig gezicht hoe dit samen gaat. Een 

muisje is zo’n aandoenlijk en kwetsbaar diertje.

In Nederland hebben we vele soorten muizen. 

Bosmuizen, spitsmuizen, veldmuizen, huismui-

zen en nog veel meer. Naast mensen zijn mui-

zen de meest voorkomende zoogdiersoort op 

aarde! 

Het muisje in onze tuin is een huismuisje. Ron-

de oortjes, glanzende bolle oogjes en een zachte 

bruin-grijze vacht. De buik vaak iets lichter. Ze 

worden ongeveer 10 centimeter groot en de 

staart is net zo lang als het lichaam. 

Huismuisjes leven waar mensen zijn. Ze eten 

alles en vinden vooral veel in en rondom onze 

huizen wat ze lekker vinden. Huismuizen heb-

ben hun holletje in de grond of ergens onder 

de vloer. Ze hebben in dat hol een voorraadka-

mer en een kraamkamer. De voorraadkamer is 

erg belangrijk. Zodra ze deze niet meer kunnen 

vullen zoeken ze een andere plek. Muizen kun-

nen ongeveer twee jaar oud worden maar heb-

ben zoveel vijanden dat deze leeftijd meestal 

niet gehaald wordt.  Wanneer de omstandighe-

den goed zijn kunnen ze zich razendsnel voort-

planten. Ze kunnen het hele jaar door nestjes 

krijgen en al vanaf een paar weken oud zijn de 

jonge muizen al geslachtsrijp. Inteelt komt nau-

welijks voor omdat ze hun familie herkennen 

aan de geur van een bepaald eiwit in de urine. 

Een muis in de tuin is helemaal niet zo erg. 

Wanneer er niet teveel voedsel te halen is zal 

er geen muizenplaag ontstaan. Als voedsel goed 

wordt opgeborgen en afgesloten kunnen de 

muizen er niet bij. Voedselaanbod is een reden 

voor een muizenfamilie om te blijven. De huis-

muis is een schoon diertje. Er is niets bekend 

over het overbrengen van ziektes. Ze eten ook 

een oorwurm, zilvervisjes en spinnen in en 

rondom huis. Ze zijn dus nog nuttig ook. Mui-

zen houden in hele koude gebieden een win-

terslaap. Hele lange koude periodes hebben wij 

niet vaak meer dus de meeste muizen blijven 

actief in de winter. 

Het muisje in onze tuin zit nu in het gras bij 

onze konijntjes. Ze zitten stil naast elkaar. Waar 

zouden ze het over hebben? Misschien zit muis 

wel sterke verhalen te vertellen over hoe hij een 

keer een mensdier zo heeft laten schrikken dat 

die aan de kroonluchter hing. Ja, volgens mij zie 

ik de konijnen lachen!

De natuur is zo mooi! 

De natuur is zo mooi
Mirjam de Hiep was boswachter en schaapherder. 

Met partner Mark, de kinderen Suzanne en Gijs en 

bordercollie Loes trekt ze er vaak op uit. 

Haar liefde voor de natuur is zo groot dat ze die 

graag op de lezer wil overdragen. Verhalen vol 

verbazing, verwondering en ontroering.

Schrik niet, het is maar een muisje

Familieberichten

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van de advertentie 
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag 
12.00 uur. Tarieven € 0,51 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,67 per mm per ko-
lom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

  Sterker dan de dood die ons scheidt
  is de liefde die ons bindt

Op 13 oktober 2016 is onze lieve (schoon)moeder en
oma Riek Mulders-Dolman, echtgenote van Bertus
Mulders, overleden. Ze is 87 jaar geworden.

Haar afscheidsbijeenkomst en crematie hebben
intussen plaatsgevonden. We bedanken iedereen
die betrokken is geweest voor alle steun die we
hebben ervaren.

Namens alle kinderen, kleinkinderen en partners,
Familie Mulders

•  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

KORTENHOEF – Het is bijna feest bij John en 

Ans. Groot feest. In de afgelopen periode heeft 

de winkel aan de Meenthof in Kortenhoef een 

forse metamorfose ondergaan. Niet alleen de 

naam DA is compleet verdwenen. Met ingang 

van 16 november gaan John en Ans door on-

der de naam Etos. Vanwege de verbouwing en 

de nieuwe naam zijn er forse kortingen op veel 

artikelen. “Wij worden op woensdag 16 novem-

ber Etos en dat willen we graag aan onze klanten 

laten weten,” aldus John. “We houden een grote 

uitverkoop. Op alle artikelen 20% korting en ar-

tikelen met een sticker, daar geven we maar liefst 

70% korting op. Alle geuren 50% korting.”

Tot zaterdag 29 oktober kunnen de oude DA- 

passen verzilverd worden en vergeet ook niet de 

oude cadeaubonnen in te leveren.

John & Ans zijn van 31 oktober t/m 15 november 

gesloten en 16 november gaan ze weer open met 

de nieuwe Etos-formule. 

De vaste gezichten Toos, Irma 

en Rebecca blijven.

Forse kortingen bij John en Ans

Op 16 november verder 
onder Etos
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Cultuur

Toneelvereniging DSO is weer hard 

aan de slag gegaan met de repetities 

voor het komische najaarstuk Liefde 

half om half, geschreven door Alan 

Ayckbourn. De regie is deze keer in 

handen van Henri Nap en onder zijn 

bezielende leiding zijn de cast en 

crew druk bezig een prachtige voor-

stelling te creëren. 

Liefde half om half volgt de perikelen 

rondom drie stellen: Frank en Fiona, 

Bob en Theresa en William en Mary. 

Fiona en Bob hebben samen een avon-

tuurtje beleefd en om te voorkomen 

dat hun wederhelften daar achter ko-

men, besluiten ze hetzelfde veilige alibi 

te gebruiken. Dit lijkt goed te gaan, 

totdat degenen die ze gebruikt hebben 

voor hun alibi, komen eten bij de twee 

stellen. Het een en ander dreigt dan uit 

de hand te lopen.

Deze voorstelling kan DSO gelukkig 

nog in de Dobber spelen – al is de ver-

eniging ook druk in gesprek met 

de gemeente voor een alternatieve 

speellocatie. Maar tot het zover is, 

kunt u de voorstellingen nog ko-

men bewonderen in de Dobber.

De voorstellingen voor Liefde 

half om half zijn van 23 novem-

ber t/m 26 november.  De kaart-

verkoop  start op 24 oktober via 

de website: www. toneeldso.nl en vanaf 

25 oktober via Huart Makelaardij. Wilt 

u op de hoogte blijven van de ontwik-

DSO speelt ‘Liefde half om half’ 

Het pianotrio bestaande uit viool, 

cello en piano kennen we maar al te 

goed. Voeg je een altviool hier aan 

toe, dan hebben we een pianokwar-

tet. En dat horen we niet zo vaak. 

Vandaar dat we met enige trots het 

Linus Pianoquartet in het Jagthuis 

aankondigen. 

Violiste Irina Simon-Renes, altiste Esra 

Pehlivanli, cellist Joachim Eijlander 

en pianiste Anastasia Safonova heb-

ben zich verenigd en verkennen nu het 

pianokwartetrepertoire. Voor het con-

cert in het Jagthuis hebben ze gekozen 

voor het pianokwartet van de Engelse 

componist Frank Bridge – hij schreef 

er één. Dat was in opdracht van Wil-

liam Cobbett, een Brit die zich rond 

de vorige eeuwwisseling bijzonder in-

zette voor de kamermuziek. Het werd 

een Phantasy en Cobbett vond het de 

mooiste die hij ooit hoorde. Na dit En-

gelse werk speelt het Linus Quartet de 

eerste pianokwartetten van de roman-

tici Dvorak en Brahms. Wat zullen we 

zeggen: parels uit de pianokwartetlite-

ratuur?

Linus Pianoquartet in het Jagthuis

Zing mee met Emotions
Het koor Emotions zoekt mannen en 

vrouwen die het leuk vinden om mee 

te werken aan de Kerstgezinsviering op 

zaterdag 24 december om 19.00 in de 

r.k. kerk te Nederhorst den Berg. Tussen 

dinsdag 25 oktober en dinsdag 20 de-

cember slechts 9 repetities tussen 19.30 

en 20.30 uur.  Twijfel niet en kom ons 

helpen. Opgeven: J. Vrijhoef (0294- 25 

23 10) en A. Terlien- Adolfse (0294- 25 

40 06). 

Sypesteyn concert
In samenwerking met het Geelvinck 

Fortepiano Festival 2016 nodigt kas-

teel-museum Sypesteyn u uit voor een 

zaterdagmiddagconcert op 22 oktober 

om 16.00 uur waar de Italiaanse forte-

pianist Gabriele Toia zal optreden in 

de Lage Zaal. Zijn programma heeft als 

titel ‘Sensibility and Improvisation’. Een 

kaartje kost slechts € 17,50. Reserveer 

op: www. sypesteyn.nl

Kidsweek
Het is nu herfstvakantie. Dus doet het 

Geologisch Museum Hofland in Laren 

mee aan de ‘Rabo Museumkidsweek’ 

(dit jaar van 15 t/m 30 oktober).Dit jaar 

een tijdelijke tentoonstelling: ‘Energie – 

waar gaat dat heen?’ De verschillende 

soorten energie komen aan de orde. 

Voor de Kidsweek heeft het museum 10 

speciale quizvragen over energie opge-

steld. Kom naar het museum en probeer 

of je de goede antwoorden kunt vinden.

De vier leden van het kwartet verdienden 

ruimschoots hun sporen op de Nederland-

se en buitenlandse kamermuziekpodia in 

diverse ensembles en met vele cd-opnames. 

Met het Linus Pianoquartet gaan zij een 

nieuw avontuur aan. Zondag 30 oktober in 

het Jagthuis, reserveren dringend aanbevo-

len!

Linus Pianoquartet: zondag 30 oktober, 

aanvang 15.30 uur, entree 17,50 euro (tot 

25 jaar 10 euro). Reserveren via de website 

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

thuis.nl of telefonisch 0294-252609. De loca-

tie van het concert is Het Jagthuis, Midden-

weg 88, Nederhorst den Berg (Horstermeer).

kelingen van DSO? Like ons dan op Face-

book: toneelvereniging DSO.

HILVERSUMSE MEENT- Voor de 5e 

keer is slager Han Janmaat uit de 

Hilversumse Meent bekroond als 

de Beste Paardenworst- maker van 

Nederland. 

Het was alweer drie jaar geleden dat 

Janmaat de hoogste trede van het 

Nederlands Kampioenschap mocht 

betreden, maar op de Slagersvak-

beurs 2016 ontving hij vorige week uit 

handen van de bekende topkok Julius 

Jaspers die prestigieuze cup met grote 

oren. “Leuk dat Julius hem uit mocht 

reiken” vertelt Han Janmaat “want hij 

is een goede klant van onze slagerij. 

Hij heeft twee restaurants in Amster-

dam waaraan wij speciale vleeswaren 

en spekproducten leveren. Anderzijds 

houdt Julius mij goed op de hoogte 

van de nieuwste trends wat betreft 

vlees. Waardoor wij altijd voorop kun-

nen lopen om de consument hippe 

hapjes aan te bieden.”

Het mooie van paardenvlees is dat het 

100% biologisch is. Geen overvolle 

stallen en geen uitwassen bij fokkerij-

en om de productie op te jagen. “Alle 

soorten paarden worden gebruikt, van 

werkpaarden tot dure renpaarden. Ze 

worden oud en sterven. Dat levert 

prachtig vlees op” vervolgt Janmaat. 

Die dagelijks uren in de weer is om 

dagvers paardenworst te maken op 

ambachtelijke wijze. “We kregen vijf 

sterren, uitmuntend, omdat we altijd 

met vers vlees werken en omdat de 

bereidingswijze getuigt van vakman-

schap en smaak, staat in het juryrap-

port.” In al die jaren heeft deze slager 

van Kortenhoefse afkomst en woon-

achtig in Nederhorst den Berg, zijn 

werkwijze nauwelijks veranderd. Al-

leen de apparatuur is verbeterd waar-

door hij nog beter omstandigheden als 

temperatuur kan controleren. Het hele 

proces van malen, zouten, marineren, 

kruiden, opstoppen, drogen, rijpen, 

roken en koken neemt bij elkaar min-

stens twee dagen en nachten in beslag. 

Waarbij vooral de toevoeging van de 

JST-kruiden, genoemd naar de zoons 

Jelle, Sil en Ties, een factor van belang 

is. Naast een ietsiepietse varkensvlees 

voor de smeuïgheid en het gebruik 

van runderdarmen als worstverpak-

king. 

Heel veel inwoners van Kortenhoef, ’s-

Graveland, Ankeveen en Nederhorst 

den Berg weten de weg naar winkel-

centrum De Meent te vinden, want 

die smakelijke paardenworst van de 

Nederlands Kampioen wil niemand 

missen. 

Han Janmaat weer Ned. 
Kampioen paardenworst

Esther en Han Janmaat trots 

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

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

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

SCHOUWBURG GOOILAND

HART TEGEN HART. EEN HEERLIJKE RELATIECOMEDY WAARBIJ 
ONGEMAKKELIJKE SITUATIES NIET WEG TE DENKEN ZIJN. TERWIJL 
JIJ OP JE STOEL MEEGENIET VAN DE HERKENBARE EN HILARISCHE 
SITUATIES, DISCUSIEREN ACTEURS RICHARD KEMPER, RICK 
ENGELKES, PEGGY VRIJENS EN SANDRA MATTIE ER AARDIG OP LOS.

PETER PANNEKOEK. BEKEND GEWORDEN IN DE WERELD DRAAIT 
DOOR EN NU STAAT HIJ OP HET GROTE TONEEL. IN ZIJN THEATER-
VOORSTELLING  ZACHT VAN BINNEN, HOUDT JE HET NIET DROOG 
TIJDENS ZIJN HILARISCHE UITSPRAKEN. WEES ER SNEL BIJ!!

OPVLIEGERS. DAMES OPGELET, DIT IS DE VRIENDINNENCOMEDY 
WAAR ALLE CLICHES AAN BOD KOMEN. VAN HET AAN EN UITGAAN 
VAN RELATIES TOT AAN DE OVERGANG EN FAMILIE-PROBLEMEN.
ECHT ALLES KOMT AAN BOD IN DEZE LIEFDEVOLLE COMEDY!

VOOR MEER INFO KIJK OP: WWW.SCHOUWBURGGOOILAND.NL

DE TIPS VOOR AANKOMENDE MAANDEN!

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

Hervormde gemeente ’s-Graveland; 

Noordereinde 14 , www.hervormdege-

meentesgraveland.nl; Stalpaertstichting: 

www.danielstalpaert.nl; Kerkdienst: elke 

zondag om 10 uur; Dominee: Geert van 

Meijeren; dominee@hervormdegemeen-

tesgraveland.nl, 035-6560598.

De bijbel is verkozen tot het belangrijkste boek 

van Nederland. En wat mij betreft terecht, 

maar dat vindt u vast niet verrassend gezien 

mijn werk. De bijbelse teksten zijn diep in onze 

cultuur verweven, vaak veel meer dan je denkt 

of vermoedt. Het is uiteindelijk een boek over 

God en over Jezus Christus. Een oud boek, 

soms moeilijk en vreemd en dan vergt het 

nauwkeurige uitleg, maar al eeuwen ervaren 

mensen wereldwijd dat ook hun leven geraakt 

en geïnspireerd wordt door wat er in staat. Al 

eeuwen lang op elke zondag lezen we in de 

kerk uit de bijbel en wordt er over gepreekt. 

Wat is het belangrijkste gedeelte uit de bijbel? 

Dat is vaak persoonlijk, hierbij wel een gedeelte 

dat mij keer op keer raakt. 

Wie niet liefheeft kent God niet, want God is 

liefde.  En hierin is Gods liefde ons geopen-

baard: God heeft zijn Zoon Jezus Christus in 

de wereld gezonden, opdat we door hem zou-

den leven. Het wezenlijke van de liefde is niet 

dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons 

heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden 

om verzoening te brengen voor onze zonden. 

Geliefde broeders en zusters, als God ons zo 

heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefheb-

ben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als 

we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn 

liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

(1 Johannes 4)

Heeft u vragen of behoefte aan informatie over 

het belangrijkste boek van Nederland? Wilt u 

leestips uit de bijbel of uitleg op een avond op 

uw kring of vereniging? Zie de contactgege-

vens boven.

PKN 
Nieuws oktober

Eten en Praten….
De winter staat weer voor de deur, al zou je dat nu nog niet zeggen. Wij vinden het 

belangrijk om de onderlinge contacten weer wat aan te trekken. Misschien helpen we dan elkaar 

de winter door. Daarom nodigt de Diaconie van de Protestantse gemeente Nederhorst den Berg 

u uit om te komen eten en praten op 5 november, vanaf 17.30 uur, in de mooi opgeknapte Berg-

plaats. De deelname is gratis, doch wel graag opgeven via ons e-mailadres: diaconie@kerkopde-

berg.nl, of bij Henny Pos 0294- 254515 of Greet Visser 0294- 254198. Opgeven kan tot 29 oktober.
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Afgelopen zondag keerden Jodi 

Marx, Ellen Seegers, Bas van Dijk, 

Dik van Enk, Bob Lauwers, Henny 

Vermeulen, Paul Stam en Piet van 

Loenen van het team Flying Fietsers 

terug op Schiphol. 

Samen met 80 andere deelnemers wa-

ren ze op zaterdag 16 oktober na een 

fantastische tocht om Mount Kiliman-

jaro gefinisht in Kia Lodge, Arusha. In 

zes fietsdagen legden zij 400 kilometer 

en 4.500 hoogtemeters af voor Amref 

Flying Doctors. De deelnemers haalden 

gemiddeld per persoon € 6.600 spons-

orgeld op (totaal: € 581.281). Het Wij-

demeerse team Flying Fietsers haalde 

meer dan 70.000 euro op. Dik van Enk 

en Bob Lauwers van Intersell zaten in 

de persoonlijke top -6. De rondvlucht 

om de Kilimanjaro die ze daarmee ver-

dienden, stonden ze af aan Jodi en Bas 

als initiatiefnemers.

Kapot

Dik van Enk verzucht: “Ik ben gees-

telijk en lichamelijk kapot. Ik heb ook 

verschillende keren gehuild. Zo zwaar 

om te zien hoe kinderen bedelen langs 

de weg. Hoe ze moeten strijden om te 

overleven. Ik heb er heel veel van ge-

leerd, onder andere dat ik mijn kinde-

ren anders moet opvoeden. Die zijn zo 

verwend. Ik zal ze hopelijk 

veel meegeven van mijn 

ervaringen.” Daarnaast was 

het ook een barre tocht, 

volgens Van Enk, over 

slechte wegen, met keien. 

En temperaturen die oplie-

pen tot 45 °C. 

 

Van rode aarde tot hot-

springs

Afgelopen week hebben de 

deelnemers alles voorbij zien komen: 

van rood zand, vulkanisch gesteente, 

palmbomen en savanne tot wildlife 

en suikerrietplantages. Met steevast 

Sport

op iedere track een bezoek aan een van de 

projecten die Amref Flying Doctors mede 

dankzij Africa Classic uit kan voeren. Op 

de laatste dag van hun tocht, werden al deze 

indrukken nog eens met elkaar gedeeld tij-

dens een welverdiende plons in de prach-

tige Kikuletwa Hotsprings in Moshi. 

Over Africa Classic

In 2017 wordt Africa Classic van 7 tot en 

met 14 oktober gereden. Inschrijven is al-

weer mogelijk. Africa Classic is een fysieke 

en mentale beleving die de prachtige na-

tuur van Mount Kilimanjaro National Park 

verbindt met het werk van Amref Flying 

Doctors in Afrika. Iedere deelnemer heeft 

voor aanvang van Africa Classic minimaal 

€ 5.000 aan sponsorgeld geworven. De op-

brengst draagt bij aan het verbeteren van de 

gezondheid van mensen in Afrika.

Amref Flying Doctors werkt aan een ge-

zonder Afrika. Want wie gezond is, kan 

beter in zijn levensonderhoud voorzien en 

ontsnappen aan armoede. Als Afrikaanse 

organisatie gaat Amref Flying Doctors 

daarbij uit van de eigen kracht van de Afri-

kaanse bevolking. Zie ook: www.amref.nl. 

Dik van Enk: ‘Ik ben fysiek en emotioneel helemaal kapot’ 

Fantastische opbrengst voor Africa Classic

Dammen voor jeugd
Als je dammen leuk vindt, is dit een 

mooie kans om deze aloude denksport 

beter te leren kennen. 

Jeugd vanaf zeven jaar kan zich inschrij-

ven voor een cursus dammen. En daar-

naast kun je in een damcompetitie je 

damkunde meten met andere dammers. 

Bij genoeg inschrijvingen en in nader 

overleg met de leiding van de ‘Warin-

school’ is de verwachting om te starten 

op donderdagmiddag 3 november aan-

vang 14:45 tot ca 15:45, locatie ‘De Wa-

rinschool’

Inschrijven kan via email slotsom@

ziggo.nl of tel. 0294-253703 of 06 

55341707 (Ben v.d. Linden). 

ANKEVEEN- Zaterdag 29 okto-

ber is het Wapen van Ankeveen in 

Ankeveen het decor voor een voor-

ronde van het Nederlands Team 

Kampioenschap Poker (NTKP). 

Door heel Nederland seizoen worden 

er dit seizoen ruim 50 voorrondes 

gespeeld. De beste 20% van de voor-

ronde gaat door naar de halve finales. 

Uiteindelijk wordt in de grote finale ge-

streden voor de titel ‘Beste Pokerteam 

van Nederland’. Ook in Ankeveen kan 

iedere pokerliefhebber zich met een 

team inschrijven en zich misschien wel 

kronen tot Nederlands Kampioen.

Het Wapen van Ankeveen wordt omge-

toverd tot een ware pokerroom waarin 

de deelnemers in de eerste plaats strij-

den om het beste pokerteam van An-

keveen te worden. Het winnende team 

mag dan een jaar lang deze titel dragen. 

Daarnaast maken ze ook nog kans om 

kampioen van Nederland te worden. 

Iedereen die mee wil doen, kan zich via 

de website www.onkpoker.nl inschrij-

ven. Het kost een team van 4 spelers 

slechts €12,50 p.p. om mee te doen. 

Pokeraars kunnen zelf een team van 4 

spelers samenstellen. Heb je geen com-

pleet team om in te schrijven dan kun 

je op de site van het NTKP een oproep 

doen om extra teamgenoten te werven.

Laagdrempelig 

“Om mee te doen hoef je geen poker-

koning te zijn. Ondanks de laagdrem-

peligheid steekt het zeer professioneel 

in elkaar. De aankleding van de ruimte 

met pokertafels geeft de spelers echt 

het gevoel dat ze aan een professioneel 

toernooi in een casino deelnemen” ver-

telt organisator Mathijs Jonkers. 

Er wordt niet om geld gespeeld, maar 

puur om de eer. Pokeren voor prijzen is 

niet toegestaan binnen de Nederlandse 

wetgeving. Toch wil Jonkers het spel 

naar iedere regio toebrengen. Hij is blij 

dat pokerenthousiasten uit Ankeveen 

en omgeving ook mee kunnen doen“. 

De voorronde begint om 20.00 uur.

Voorronde NK Poker 

Jodi en Bas

Bijna een jaar geleden was er een 

plan om het eerste jeugdteam op te 

zetten voor gig roeien. Zo gezegd 

zo gedaan. Dochters van al actieve 

gigroeiers werden met een aantal 

leeftijdsgenoten in een gig gezet en 

zo ontstond team Waterproef. 

Deze meiden worden begeleid door 

de broers Ruben en Rick Smits (hui-

dig Nederlands kampioenen). Deze 

jonge, maar ervaren gigroeiers zagen 

er de uitdaging in om de zeven meiden 

tussen 14-16 jaar te trainen en klaar te 

maken voor hun eerste wedstrijd. Een 

klein jaar later was Team Waterproef 

fitter en gemotiveerder dan ooit en 

klaar voor hun eerste wedstrijd bij De 

Schinkel in Amsterdam. De meiden 

hadden het voorrecht in de snelste boot 

ter wereld te roeien, genaamd VILT. 

Om de voorbereidingen helemaal af te 

maken heeft team Waterproef mooie, 

roze wedstrijdshirts gesponsord gekre-

gen door bouwbedrijf Intersell BV, zij 

konden dus in stijl starten. Aangezien 

het team nog vrij onervaren was, werd 

er gestart in de B-wedstrijd. Onder be-

geleiding van stuur Rick moest er een 

afstand van 3 km afgelegd tegen een 

achttal andere volwassen vrouwen-

teams. Het startsein ‘Ready, go!’ De 

meiden waren tot eigen verbazing als 

snelste vertrokken en lagen vervolgens 

een tiental seconden op kop. Naar-

mate de race vorderde, werden zij door 

meerder boten op kracht en ervaring 

ingehaald. Niettemin bleef team Water-

proef hard werken voor hun positie en 

lagen zij bij het keerpunt op 7e positie. 

Het werd tijd voor de eindsprint. Met 

een kleine versnelling en het allerlaat-

ste beetje wilskracht kwamen de mei-

den over de finish.  

Ondanks de 7de plek in de B-wedstrijd 

gingen de meiden toch nog naar huis 

met twee prijzen. De eerste was de prijs 

voor het Beste Juniorenteam en de 

tweede prijs was een Aanmoedigings-

prijs vanuit de Nederlandse Gigroei-

bond. Team Waterproef kijkt tevreden 

terug op het roeijaar en is vastbesloten 

de winter door te trainen, om zo aan 

nog meer wedstrijden mee te kunnen 

doen volgend jaar. 

Teamleden en coaches willen iedereen 

bedanken die het mogelijk heeft ge-

maakt om aan deze wedstrijd mee te 

doen en in het speciaal willen zij shirt-

sponsor Intersell BV bedanken voor de 

mooie shirtjes.

Gig roeien met Team Waterproef
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Wij worden

John en Ans
Drogisterij Kortenhoef

20% korting*
op het gehele assortiment

70% korting
op de produkten met

de oranje sticker
donderdag 27 oktober

vrijdag 28 oktober
zaterdag 29 oktober

30% korting op alle produkten
 

zaterdag 29 oktober 
voor het laatst open
woensdag 16 november 
feestelijke opening 

Heeft u nog een klantenpas: wissel uw punten in!              * m.u.v. geneesmiddelen

NEDERHORST DEN BERG- 

Op donderdag 3 novem-

ber geeft Juliette Jonker-

Duynstee om 20 uur in het 

Sociaal Cultureel Centrum 

aan de Blijklaan 1 een lezing 

over ‘750 Jaar Vreeland’. 

In 2015 vierde buurdorp Vree-

land het feit dat het 750 jaar 

geleden stadsrechten ontving 

van de Utrechtse bisschop. Ter 

gelegenheid van dit bijzondere 

jubileum verscheen het boek 

‘Vreeland, 750 jaar geschiede-

nis in vogelvlucht’, verlucht 

met zo’n 400 foto’s grotendeels 

uit particuliere collecties. Ber-

ger Anton Cruysheer nam 

hierin het deel over de vroege 

middeleeuwen en het kasteel 

Vredelant voor zijn rekening. 

De overige teksten zijn van 

de hand van Juliette Jonker-

Duynstee. Zij zal deze avond 

aan de hand van het jubileum-

boek en mooi beeldmateriaal 

spreken over de geschiedenis 

van het stadje Vreeland, met 

onderwerpen die variëren van 

het landschap en religie tot 

boeren en buitenplaatsen, mid-

denstand en planologische ont-

wikkeling. Natuurlijk komen 

ook de banden en raakvlakken 

met Nederhorst den Berg aan 

de orde. Let op! De lezing be-

gint om 20.00 uur en wordt dit 

keer, op donderdag, gehouden 

in het Sociaal Cultureel Cen-

trum, Blijklaan 1. De toegang is 

gratis! Meer informatie over de 

activiteiten van de Historische 

Kring is te lezen op de totaal 

Lezing Hist. Kring NdB 

‘750 jaar Vreeland’Aan al het leuke komt een 

eind, zo ook aan het speel-

seizoen van speeltuin De 

Eekhoorn in Kortenhoef. Dat 

laten de vrijwilligers natuur-

lijk niet stilletjes voorbij gaan. 

Op zaterdag 22 oktober orga-

niseren zij vanaf 11 uur een 

Sluitingsfeest. 

Ook dit keer heeft de feestcom-

missie weer leuke dingen geor-

ganiseerd, zo is er een disco- 

springkussen, kun je omhoog 

klimmen en naar beneden 

glijden. Er zijn leuke prijzen te 

winnen met een heuse lotto, ge-

sponsord door de Kledingbank 

Kortenhoef in de Meenthof 

(gevestigd in de Dobber). Ook 

aan de jongsten is gedacht: Ger-

rit van de Heijden zal met zijn 

zweefmolen klaar staan voor 

Oud- Hollands zweefplezier. 

Ook op dit feest mogen jullie 

verkleed komen als indiaan of 

cowboy. Al met al hoopt ieder-

een op een super afsluiting van 

een geweldig seizoen. Het feest 

eindigt om 16.00 uur. Voor le-

den is het gratis en niet- leden 

betalen 2,50 entree. 

Sluitingsfeest 

Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680
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Sport DOOR:  AD VAN BENSCHOP, DICK BLOM EN  MARC DEGEKAMP

Voetballen in Ankeveen

1e elftal geeft wederom voorsprong weg

Waren de bezoekers voor de pau-

ze de betere ploeg, na rust pakte 

Nederhorst het initiatief en werd er 

o.a. met drie fraaie treffers van Jesse 

van Huisstede verdiend met 4-2 ge-

wonnen van mede -koploper Real 

Sranang. 

Voor rust een fysiek sterk en makkelijk 

combinerend Real Sranang dat in de 

16e minuut al een voorsprong wist te 

nemen toen een voorzet van rechts on-

gehinderd binnen gekopt kon worden. 

Na de rust een aanvallende thuisploeg. 

In de 58e minuut viel de verdiende ge-

lijkmaker toen Jean-Yves van de Kor-

put hoog opspringend uit een vrije 

trap van Peter Engels raak kopte. Vijf 

minuten later een schitterende tref-

fer van Jesse die een diep gegeven bal 

van Thomas Grolleman verwoestend 

vanaf 20 meter raak schoot. Daarna 

rondde Jesse op een fraaie pass van 

Peter Engels beheerst af: 3-1. Direct 

hierna kwam RS terug toen een voor-

zet gelukkig voor de voeten van een 

speler kwam. In de 85e minuut werd de 

wedstrijd beslist waarbij de ingevallen 

Adilio Augustin langs een verdediger 

gleed en wederom een score door Jesse. 

Senioren

Nederhorst 2 boekte zijn eerste over-

Voetballen in Nederhorst

Na rust volle winst op Real Sranang 

Het eerste elftal van ASV ’65 gaf af-

gelopen zondag wederom een voor-

sprong in de slotfase weg. Het elftal 

van trainer Dennis van Dijk presteert 

te wisselvallig. 

Drie keer kwam ASV ‘65 op voor-

sprong. Al was de uitslag terecht, het 

voelt toch als een nederlaag, aangezien 

TABA pas in de 86ste minuut op 3-3 

kwam. Doelpuntenmakers waren Yoeri 

Tol (twee keer) en Farred Benzema, de 

assists waren van Stefan van Grieken 

en Laurens van de Greft. Komende 

zondag wordt er thuis tegen Vrienden-

schaar voor de beker gespeeld. 

Verlies veteranen

De ‘Good old Greens’ van Joost Botter-

man verliezen met 2-9 van een opper-

machtig Sloterdijk. 

Bij rust was het al 0-4. Sander Schleif-

fert en Mark Johnston redden de An-

keveense eer. 

B-1 verliest

De B-1 van coach Oscar Schouten verliest 

met 0-1. Vorige week werd er nog met de 

korfbaluitslag 6-5 gewonnen. Het Zater-

dag-2 elftal verliest met 7-4 van Loos-

drecht, na een 6-1 ruststand. De A-1 en de 

zondag-2 kwamen niet in actie.

’s-Graveland leek de tol te betalen 

voor een slechte tweede helft, maar 

richtte zich op tijd op. De 2-0 rust-

stand, verkregen door doelpunten 

van Tim Brug en Paul Kwantes, werd 

een paar minuten voor tijd onge-

daan gemaakt door de Baarnse gas-

ten. 

Met nog maar drie minuten op de klok 

leek ’s-Graveland het met een punt te 

moeten doen, maar uit een voorzet 

van Vincent van Vuure kopte Martijn 

Miltenburg een minuut voor tijd de 

3-2 binnen. Het was niet de winnende, 

want in blessuretijd maakte Daan Ver-

dam er nog 4-2 van. Volgende week 

geen competitie.

Jongens onder 8

De twee teams jongens onder 8 zijn de 

jongste teams die in competitieverband 

uitkomen en ze doen het tot nu toe heel 

erg goed. Ze gaan gelijk op (weliswaar 

in een andere poule), maar ze hebben 

alle wedstrijden tot op heden gewon-

nen en nagenoeg hetzelfde doelsaldo. 

Afgelopen zaterdag won JO8-1 van 

Loosdrecht JO8-1 met 4-1 en JO8-2 

van Zuidvogels JO8-4 met liefst 11-0.

 

Senioren

Na een weekje vrij mocht VR1 weer 

het veld op. In en tegen Diemen le-

verde dat geen succes op. Het team 

van Daan Verdam en Stefan Burrekers 

verloor met 5-3. Het 2e elftal kon geen 

vervolg geven aan de goede reeks van 

de afgelopen weken door het afzeggen 

van Hooglanderveen. Het 4e deelde de 

punten met SDO al werd de wedstrijd 

niet uitgespeeld bij een 2-2 stand.35+ 

was de nederlaag van vorige week nog 

niet boven en verloor weer.

Uitbreiding bestuur 

Tijdens de vorige week donderdag ge-

houden Algemene Vergadering is voor-

zitter van de jeugdcommissie Chantal 

de Brouwer door het bestuur voorge-

dragen als bestuurslid. De vergadering 

stemde hier unaniem mee in en na de 

benoeming schoof ze direct achter de 

bestuurstafel aan.

Zie ook: www.svsgraveland.com 

Voetballen in ’s-Graveland 

In slotfase tòch langs Baarn
Nieuws Club 4711
Uitslag herfstcompeti-
tie biljarten
Maandag 10 okt.: Mw. D. 

Giavarra (6 pt.), Dhr. J. 

Vrijburg (5 pt.), Dhr. M. 

Zieleman (2 pt.), Mw. T. Bos (1 pt.), Dhr. 

W. Clements (1 pt.). Stand aan kop: Mw. 

D. Giavarra 3-15, Dhr. J. Vrijburg 3-9, 

Dhr. W. Clements 3-8

Zaterdag 15 okt.: Dhr. W. Clements (8 

pt.), Mw. D. Giavarra (7 pt.), Dhr. M. v.d. 

Velden (6 pt.), Dhr. M. Zieleman (6 pt.), 

Dhr. J. van Greuningen (3 pt.). Stand aan 

kop: Dhr. W. Clements 2-14, Mw. D. Gia-

varra 2-13, Dhr. M. v.d. Velden 2-12

Programma Club 4711
Donderdag 20 okt. 19.30 uur: onder-

linge competitie BV Overmeer, zaterdag 

22 okt. 16.00 uur: herfstcompetitie bil-

jarten, maandag 24 okt. 20.00 uur: BV 

Club 4711 tegen BV Geinburgia

Nieuws Biljartvereniging Overmeer
Uitslag onderlinge competitie 13 okt.: 

Dhr. H. Stalenhoef - Dhr. J. Kloosterman 

3-0, Dhr. W. Lam - Dhr. T. Otten 0-2, 

Dhr. R. Korteling  - Dhr. M. v.d. Velden 

0-2, Dhr. T. Otten - Dhr. M. Verlaan 2-0

Programma BV Overmeer: donderdag 

20 okt. 19.30 uur: onderlinge competitie, 

vrijdag 21 okt. 20.00 uur: BV De Lieberg 

tegen BV Overmeer. 

winning door thuis Amsvorde met 3-0 te 

verslaan. Doelpunten van Toine Bonink, 

Richard Dijkstra en Pim Lamme beteken-

den de eerste punten. Zowel Nederhorst 3 

als 4 moesten de winst achterlaten. Tegen 

Sporting Martinus en FIT verloren beide 

teams met een klein verschil nl. 3-2. Zater-

dag 2 wist thuis geen punt te pakken tegen 

Altius en verloor met 1-3

Jeugd onder 17 en 15

De meisjes onder 17 blijven het goed doen 

en wonnen in een spannend duel bij Altius 

met 1-3. De JO17-1 waren vrij. JO15-1 de-

den het goed en versloegen Huizen in de 

uitwedstrijd met 0-3. Ook de JO15-2 won-

nen hun wedstrijd. In een doelpuntrijk duel 

werd het 10-2 tegen NVC JO15-5. 

Zie ook: www.vvnederhorst.org

Zaterdag jl. werd de 1ste thuiswed-

strijd van de boulers uit Ankeveen 

in Soest gespeeld tegen de Les 

Taxateurs uit Culemborg. Deze 

ploeg wordt geacht een van de titel-

kandidaten te zijn. 

Om 11.30 uur werden de formulieren 

uitgewisseld en na enig ingooien be-

gon de eerste wedstrijd ronde met 3 

doubletten. Na enig aftasten werden er 

drie zeer spannende partijen gespeeld 

waarbij ASV met twee verdiende over-

winningen aan de koffie gingen.

De tweede ronde werd met 2 tripletten 

gespeeld en dat gaf weer wat spanning 

over de teamkeuze. Daar ASV een re-

servespeler had, werd afgesproken om 

iedere ronde één speler als wissel te 

gebruiken. Het ene team hield het tot 

10-10 vol, maar daarna schoot de tireur 

helaas voor ons de partij uit. Het an-

dere team hield ons in de race door wel 

te winnen. Tussenstand 3-2 voor ASV.

De laatste ronde werd weer doubletten 

gespeeld, de teams werden heringe-

deeld. Dat was geen goede keus, want 

de 1ste partij werd met 13-0 verloren. 

De 2de partij was spannend tot 8-9 en 

ook daar ging het fout. De laatste partij 

bracht een heleboel spanning maar op 

het laatst werd er een verkeerde beslis-

sing genomen en kon de tegenstander 

als overwinnaar naar de wedstrijdtafel 

waar de formulieren ingevuld werden. 

Het was het sneu voor ASV, want er 

had een gelijkspel in gezeten. Nu verlies 

met 5-3. Zaterdag aanstaande wordt er 

het laatst meetellende toernooi voor 

het clubkampioenschap gespeeld. Aan-

vang 11.00 uur en inschrijven tot 10.45 

uur.

ASV Petanque’91 tegen Les Taxateurs
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Barbara Schriek (26) leeft vol-

gens een positieve healthy life-

style. In deze rubriek schijnt zij 

haar licht over geluk, positivi-

teit en een gezonde levensstijl 

door middel van recensies, 

workouts, recepten en quotes 

in de hoop de lezer achter te 

laten met een glimlach of een 

positieve kijk op de wereld. Ze 

studeerde journalistiek, deed 

een cursus Personal Nutrition 

en Positieve Psychologie.

Daar is de herfst weer. You ei-

ther love it or hate it. Ik heb 

gemengde gevoelens over dit 

seizoen. Ik heb helemaal niets 

met het weer, want ik ben graag 

buiten en in de regen doe je dat 

toch niet zo snel. Je pakt vaker 

de auto in plaats van de fiets en 

er is minder zonlicht. Toch zijn 

er mensen die het heerlijk vin-

den om in slaap te vallen als de 

regen tegen het raam klettert. 

En er zijn mensen die het, net 

als ik, heerlijk vinden om dan 

onder een kleedje op de bank 

lekker te gaan Netflixen… Ein-

delijk, zul je denken, een mo-

ment voor jezelf. Dat wil je toch 

dat we doen? En ja, dat wil ik 

ook. Maar je moet er voor wa-

ken dat je er niet lui van wordt 

en te weinig zonlicht opvangt. 

Die buitenlucht blijft heel goed 

voor je. Probeer iedere dag toch 

een stuk te wandelen. En dat 

kan hier zo mooi! In Ankeveen 

lekker op de Dammerkade of 

op het Bergsepad, in ’s-Grave-

land heb je de prachtigste bos-

sen. Want: de natuur is op zijn 

mooist in de herfst. Prachtige 

kleuren in de bomen die iedere 

dag weer anders kunnen zijn. 

Iedere dag doemt er een nieuw 

spektakel op. Het ene moment 

zijn de blaadjes groen, dan 

bruin, dan geel, rood en tot slot 

hangen er geen blaadjes meer 

aan de bomen. Die liggen op 

de grond. Kinderen en honden 

kunnen daar super leuke spel-

letjes meespelen. 

Dus blijf niet binnen deze herfst, 

ga naar buiten. Neem de (klein)

kinderen mee, de (buur)hond 

en ga er op uit. Ga op ontdek-

king! Maak mooie plaatjes en 

sla alles op in je geheugen. Om 

je alvast voor te bereiden kun 

je foto’s kijken van de herfst (of 

fall in het Engels) op bijvoor-

beeld Pinterest om te kijken wat 

er allemaal te maken is. Als de 

zon door de bomen schijnt, kun 

je echt de mooiste foto’s maken. 

En wat denk je van spinnen-

webben? Die weerkaatsen het 

zonlicht werkelijk prachtig!

Ook is het heerlijk om nog 

even weg te gaan in de 

herfst(vakantie). Het kan zijn 

dat je even een dipje hebt met 

de omschakeling van dit sei-

zoen, maar alle kampeerhuisjes 

gewoon hier op de Nederlandse 

recreatieparken zijn ook volge-

boekt. Tip: kijk eens naar Dren-

the. Ik was daar deze zomer op 

Camping Zonneveld (de eige-

naar woonde hier eerst ook in 

de buurt) in trekkershutten. De 

ideale uitvalsbasis om daar de 

prachtige natuur te bekijken.

Ik ga jullie niet langer ophou-

den en zeg: geniet. Omarm de 

herfst en trek er op uit!

Voor meer inspiratie/vragen/re-

ageren: www.behappyandheal-

thy.nl; facebook.com/behap-

pyandhealthynow; instagram.

com/behappyandhealthy.nl

twitter: @BarbaraSchriek

Be Happy & Healthy
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Jungmann en Douwe van Essen van de Wijdemeerse 

Webkrant een D66-taart als waardering voor een onmisbaar ‘lokaal sufferdje’ om 

inwoners te informeren en belangrijk voor de democratie (foto: Douwe van Essen // WWK).  

Wijdemeren in Beeld

Leger des Heils 
Op zaterdag 29 oktober or-

ganiseert het Leger des Heils 

de jaarlijkse Bazaar en Bro-

cantemarkt op de Bussumer-

straat 27 in Hilversum. Hebt 

u zelf spullen die u niet meer 

gebruikt, dan willen we die 

graag op woensdag 26 okto-

ber van u in ontvangst nemen. 

De opbrengst van de dag is 

voor het jeugdwerk en het 

muziekkorps van het Leger 

des Heils.  

Schuimlikkerveen
De prins(es) der Schuimlik-

kers wordt traditioneel gebo-

ren tijdens de kermis in An-

keveen, zo ook dit jaar. Bent u 

ook benieuwd wie de nieuwe 

Prins(es) van de Schuimlik-

kers wordt, maar heeft u nog 

geen idee wie het kan zijn? 

Deze hint brengt wellicht 

wat licht in de duisternis: de 

prins(es) en adjudan(te) zijn 

bazige  Ankeveners die van 

wanten weten.  De adjudant 

is zeer bekend met deze ta-

ken. Nieuwsgierig geworden? 

Op 11 november volgt de ont-

knoping tijdens het prinsen-

bal in ‘t Wapen van Ankeveen.


