
Op woensdagmiddag 9 november 

verzamelt de Zonnebloem om 13.00 

bij Veenstaete. Om bij de kweker in 

Kudelstaart een ‘eigen’ mand met 

voorjaars-bloembollen samenstellen. 

Uit het totale assortiment bloembollen 

maakt u zelf een keuze. Daarna vult 

u een mand met potgrond en plaatst 

de bollen in 5 lagen in de mand.  Alle 

bloembollen zijn voorzien van goede 

beschrijvingen en foto’s zodat u weet 

hoe de bloemen eruit zien in het voor-

jaar. Ook is aangegeven in welke laag 

ze moeten komen en hoeveel stuks u 

nodig heeft. Boven op de bollen ko-

men een 

aantal viool-

tjes, zodat 

de mand 

ook nu al 

leuk is om 

naar te kij-

ken.

Na afloop 

gaat u naar 

huis met 

een mand 

met zo’n 130 

bloembollen. Vanaf februari tot half 

mei kunt u genieten van alle mogelijke 

kleuren die u zelf gekozen heeft en die 

dan tot volle bloei komen! 

Programma

Verzamelen om   13.00 uur bij Veen-

staete, om 13.15 uur met privé-auto’s 

naar Kudelstaart.  

Ontvangst met koffie of thee en uitleg 

over bloembollen in het algemeen en 

de kwekerij. Daarna vullen van de ei-

gen bollenmand. Omstreeks 16.00 uur 

terug naar Kortenhoef. De vrijwilli-

gers zorgen dat uw eigen bollenmand 

bij u thuis komt.

Kosten: € 30, (dit bedrag wordt na uw 

aanmelding bij u opgehaald). Aanmel-

den: tot zaterdag 5 november bij Jan 

Nijnuis, tel. (035)  656 5073, graag op 

werkdagen tussen 18 en 20 uur. 

Voor schaatskoorts is het nog veel 

te vroeg. De buitentemperatuur 

is dertien graden en de bomen 

rondom het prachtige Ankeveense 

IJsclubgebouw zijn nog maar kort 

in herfstkleuren. Dat is voor de vele 

vrijwilligers van de IJsclub geen re-

den om af te wachten, hun werk gaat 

het hele jaar door. 

Door: Mark Hilberts 

“Vanochtend, hebben we ‘gesloot’, dan 

snijden we met een aantal vrijwilligers 

het riet op de Ankeveense plassen of 

kappen overhangende takken op de 

plekken waar, in de winter, een toer-

tocht of een wedstrijd georganiseerd 

zou kunnen worden”, vertelt de voor-

zitter van de Ankeveense ijsclub, Peter 

van Bennekom. 

Elke woensdag- en zaterdagmorgen, 

gaat er een boot met vijf vrijwilligers 

de Ankeveense plassen op om onder-

houdswerkzaamheden te verrichten. 

Van Bennekom heeft in 2012 als voor-

zitter het stokje overgenomen van Da-

vid Pos. Pos is nog wel als bestuurslid 

aan de Ankeveense ijsclub verbonden 

om zijn kennis als natuurijsexpert te de-

len. Want als er geschaatst kan worden 

trekken er in een weekend makkelijk 

tienduizend liefhebbers de ijzers onder. 

Van Bennekom (68) schaatste zelf in 

zijn jeugdjaren niet onverdienstelijk in 

de regio. Jarenlang was van Bennekom 

actief als ondernemer en woonachtig 

in Kortenhoef. In 2001 keerde de gebo-

ren en getogen Ankevener terug naar 

zijn geboortedorp. Al snel raakte hij 

weer betrokken bij zijn oude liefde, de 

schaatssport, en zag David Pos in hem 

een ideale opvolger als voorzitter van 

de Ankeveense ijsclub. Van Bennekom 

vertelt met vol enthousiasme over zijn 

taak: “Het is geweldig hoe het schaat-

sen hier leeft, bij onze jaarvergadering 

zit het hele clubhuis vol met leden, dat 

zegt wel wat!” Onze organisatie staat als 

een huis, maar de draaiboeken moet je 

voortdurend bijstellen en het materiaal 

moet goed onderhouden worden. Laat 

het komende winter maar gaan vrie-

zen, wij zijn er klaar voor!” 

Op de kaart

Ook David Pos is op deze ochtend aan 

het werk geweest op de Ankeveense 

plassen. Tussen de werkzaamheden 

door heeft hij zijn telefoon goed in de 

gaten gehouden, want als lid van de 

gewestelijke marathonselectie Noord-

Holland/ Utrecht en als lid van de le-

denraad van de KNSB zijn het roerige 

tijden in de schaatssport. Pos: “De kern 

van het probleem is dat de KNSB terug 

moet in een dienende taak en de uit-

voering vooral aan de ijsclubs en de 

gewesten overlaten.” Als ‘man van het 

ijs’ weet Pos waar hij het over heeft. Pos 

is verder actief als voorzitter van de 

Stichting natuurijsklassiekers. Stonden 

in het verleden niet alle toppers aan de 

start van een klassieker in Nederland 

omdat er vaak meerdere wedstrijden op 

één dag werden verreden, is dat inmid-

dels verleden tijd. Zodra er geschaatst 

kan worden, wordt David Pos gebeld. 

Samen met het bestuur en de natuurijs-

coördinator van de KNSB, Willem Hut, 

zorgt Pos er mede voor dat de wedstrij-

den zorgvuldig gepland worden. Dat is 

van groot belang, want de momenten 

om te kunnen schaatsen op natuurijs 
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zijn schaars. David Pos denkt nog weleens 

terug aan het rijke schaatsverleden dat door 

de Ankeveners is opgebouwd. 

Pos: “Als je mij in 1977, toen ik mij met 

mijn gezin in het mooie Ankeveen vestig-

de, verteld zou hebben welke schitterende 

schaatsevenementen hier allemaal zouden 

gaan plaatsvinden, dan had ik je voor gek 

verklaard. Tot 1979 was het schaatsen in 

Ankeveen vooral gericht op de kortebaan, 

maar na die tijd zijn we lange afstand-wed-

strijden gaan organiseren. De Driedaagse 

van Ankeveen, die Evert van Benthem hier 

won, vlak voor hij ook de Elfstedentocht 

zou winnen in 1986, is voor mij een hoog-

tepunt. Net als de winst van Dolle Dries 

(Dries van Wijhe) in het Nederlands Kam-

pioenschap van 1991 op de Ankeveense 

plassen. Met al onze schaatsevenementen 

hebben we Ankeveen echt op de kaart ge-

zet in het land! Die positie willen we graag 

vasthouden.” 

De Zonnebloem gaat bloembollen planten 

Peter van Bennekom en David Pos

Patricia Mossinkoff 
verlaat raad
D66- raadslid Patricia Mossinkoff heeft 

burgemeester Smit meegedeeld dat ze 

haar raadslidmaatschap beëindigt. Na-

dat bestuur en fractie van D66 de sa-

menwerking met mevrouw Mossinkoff 

opzegden, stond ze voor de lastige keuze 

om zelfstandig verder te gaan of te stop-

pen. De burgemeester bedankte haar, 

aan het begin van de gemeenteraad, 

voor haar inzet en betrokkenheid. Haar 

opvolger wordt Mario Wouters. 
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius    
  Zo. 6 nov.: 09.30 uur: 
 Liturgiegroep,
 Wo. 9 nov.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.

◗ St. Martinus    
  Vr. 4 nov.: 09.30 uur: W. Balk,

 15.30 uur: Huwelijksviering: W. Balk,
 Za. 5 nov.: 19.00 uur: 
 J. Dresmé,
 Wo. 9 nov.: 09.30 uur: 
 W. Balk.

◗ OLV Hemelvaart  
 Zo. 6 nov.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.

Zorgcentra 

◗ Veenstaete  
 Vr. 4 nov.: 15.00 uur: J. Dresmé.  

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 6 nov.: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.

 16.00 uur: Praisedienst.
◗ De Graankorrel  
 Zo. 6 nov.: 10.00 uur:
 Ds. R.F.J. Beltman. 
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland   
 Wo. 2 nov.: 10.00 uur:
 Ds. G. J. van Meijeren.
 Zo. 6 nov.: 10.00 uur:
 Prof. dr/ W. Balke.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 6 nov.: 09.30 uur:
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef
 Zo. 6 nov.: geen dienst

Streek Gemeenten 
◗  Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 6 nov.: 10.00 uur: 
 P.Stolk.
◗  Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 6 nov.: 12.00 uur:
 Ds. Klaas de Vries.

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

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 02 nov. 09.30 u. Koter & Groter Café Julianaweg 11A, Kortenhoef

wo. 02 nov. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Rading 1, Loosdrecht

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

4, 5, 6 nov.  Festival BLAUW Dillewijn e.o., Ankeveen

vr. 04 nov. 20.00 u. Concert Spiegeltent Swingband NH- kerk, Noordereind, Grav.

za. 05 nov. 09.00 u. Speelgoed – en Kledingbeurs Soc. Cult. Centrum, NdB.

za. 05 nov. 09.30 u. Spotjes ‘Heksenboel’ Kidswereld, Platanenln, NdB.

za. 05 nov. 19.30 u. Bergs Kampioenschap Darts Sportcafé De Blijk, NdB.

za. 05 nov. 19.30 u.  Kinderconcert AMV Crescendo Spieghelhuys, NdB. 

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

zo. 06 nov. 15.00 u. D3D Jamsessie De Drie Dorpen, Ankeveen

zo. 06 nov. 16.00 u. Praisedienst ‘Compassie’ Willibrordkerk, NdB. 

di. 08 nov. 14.30 u. Gemeenteraad Begroting 2017 Rading 1, Loosdrecht

wo. 09 nov. 13.00 u. Zonnebloem excursie ‘Bollenmanden’ Vertr: Veenstaete, Kortenhoef

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

zo. 13 nov. 14.30 u. Benefietconcert All Directions! Dillewijn, Ankeveen

zo. 13 nov. 15.00 u. Opening expo schilder Leo Hartzuiker Soc. Cult. Centrum, NdB.

ma. 14 nov. 20.00 u. Extra comm. Bestuurlijke Toekomst Rading 1, Loosdrecht

za. 19 nov. 20.15 u. Concert Radio Filharmonisch Octet Willibrordkerk, NdB. 

Activiteiten agenda

Lezing over Charles Condor
Op vrijdag 11 november geeft kunsthistoricus Aldwin Kroeze 

een lezing over Charles Condor. 

Atelier Art to Join; Kortenhoefsedijk 86a; 20.00 uur; 

€ 20,-; www.ingridjansen.nl of 06 11321748



Weekblad Wijdemeren  3Woensdag  november 

WIJDEMEREN- Met uiteindelijk alleen 

de stemmen van Alette Zandbergen, 

Gert Zagt ( De Lokale Partij) en D66- 

fractievoorzitter Boermans tegen 

stemde de raad in met de zgn. 1/3 

regeling voor de Historische Kring 

Loosdrecht die nu clubgebouw De 

Magneet kan kopen. 

Dat ging echter niet van een leien 

dakje. Na een schorsing waarin de po-

litieke partijen elkaar in de wandelgan-

gen nog eens probeerden te overtuigen, 

stemden naast coalitiepartijen CDA 

en PvdA/ GroenLinks ook Dorps-

belangen, D66- er Roosenschoon en 

de VVD-fractie vóór. Dat laatste was 

opmerkelijk, want hun woordvoerder 

Robby Israel had eerder het voorstel 

‘buitengewoon onverstandig’ genoemd. 

Als verklaring voor de steun zei Israel 

dat het ‘een hele kleine stap was in de 

goede richting van een voorstel dat he-

lemaal niet deugt’. Wat de VVD over de 

streep trok was een inderhaast opge-

steld amendement van René Voigt van 

Dorpsbelangen dat eiste dat de Histo-

rische Kring een derde deel (€ 51.428) 

terug zou betalen als zij het pand zou-

den verkopen. 

De 1/3 regeling komt erop 

neer dat de gemeente 2/3 

(ruim 100.000 euro) four-

neert, namelijk 50% lening 

en 50% subsidie. Het restant 

legt de HKL zelf in, waar-

mee dus de aankoop van De 

Magneet mogelijk is. Aange-

zien door het accommoda-

tiebeleid van Wijdemeren de huren van 

verenigingsruimtes de komende jaren 

zullen stijgen, voorzagen de Loos-

drechtse amateurhistorici forse pro-

blemen vanaf 2018. Ze zouden de huur 

van het Drieluik aan het Lindeplein 

niet of met zeer grote moeite kunnen 

opbrengen. Voor hen is verhuizen naar 

een eigen pand de beste oplossing. Al 

twee keer vergaderde de Wijdemeerse 

politiek over dit voorstel. De bezwaren 

waren dat het geld niet op de begro-

ting stond en dat deze 1/3- aanvraag 

op deze manier niet in de reglementen 

staat. Bovendien kwam de aanvraag 

veel te laat binnen. Maart 2016 was de 

deadline.

Robby Israel noemde in zijn opening 

de regeling ‘niet rechtmatig en niet 

doelmatig’. Hij pleitte ervoor dat de 

gemeente haast maakte met de inven-

tarisatie van gemeentelijke gebouwen 

in Loosdrecht. Dan zou een andere 

huisvesting voor de HKL eruit kunnen 

rollen. Daarom verzocht hij, samen 

met D66, om uitstel van het voorstel. 

Joost Boermans ondersteunde Israels 

betoog, hij wees op ‘een betrouwbare 

overheid’. Nu paste wethouder Reijn 

er wel een ‘erg grote mouw aan’. Bij ’t 

Akkoord in Kortenhoef hebben de 

muziekverenigingen na vijf jaar een af-

spraak gemaakt die het effect van een 

huurverlaging heeft. Was dat ook niet 

mogelijk in Loosdrecht, vroeg hij zich 

af. Gert Zagt van De Lokale Partij zat 

op dezelfde lijn. Die bovendien wees op 

de uitzondering van het clubgebouw 

van Scouting Klaas Toxopeus aan de 

Kwakel, daar ging het echter alleen om 

het pand. Niet de grond, een wezenlijk 

verschil. 

HKL mag onder voorwaarden 
clubgebouw kopen

Politiek DOOR: HERMAN  STUIJVER

Namens de CDA- fractie zat Rosalie van 

Rijn op de toer van sympathie voor de 

HKL. Ze droeg die club ‘een warm hart’ toe, 

evenals alle andere partijen, en ze stelde 

dat de HKL ‘dit heel graag wil’. Hoewel ze 

enige kanttekeningen had over de dreigen-

de leegstand in het DrieLuik en de ruime 

overschrijding van de aanvraagdatum, koos 

de fractie voor ‘de mogelijkheden’, in de lijn 

van hun CDA- wethouder. Stan Poels van 

PvdA/ GrL. voorzag als consequentie van 

de HKL- verhuizing een eventuele leegloop 

op het toch al niet bruisende Lindeplein. 

Misschien tijd voor sloop van het 3-Luik 

en bouw van sociale woningen? Wethouder 

Reijn erkende dat de huidige 1/3 –regeling 

eens goed geanalyseerd moet worden. Maar 

er was juridisch geen beletsel en dit was de 

meest praktische oplossing. Thats’s it! Die 

conclusie had een raadslid in de schorsing 

getypeerd als ‘de methode- Theo’. 

Woensdag 26 oktober werd tijdens 

een persmoment in het gemeente-

huis officieel de start ingeluid van 

de praktijkondersteuner huisartsen-

zorg jeugd in Wijdemeren. De inzet 

van POH-jeugd is in samenwerking 

tussen gemeente en huisartsen ont-

staan en is uniek in onze regio. 

Door: Saskia Luijer

“Een moment om te markeren” zo 

noemde wethouder Betske van Henten 

de start van POH-jeugd. Deze nieuwe 

vorm van zorg is uitgewerkt op initi-

atief van de huisartsen. Zij hadden de 

behoefte om in hun praktijk meer tijd 

en kennis te hebben om kinderen en 

ouders te ondersteunen. Om snel en 

zonder wachtlijst goede hulp te kun-

nen bieden. Bijvoorbeeld een advies bij 

eenvoudige opvoedvragen over bed-

plassen of de puberteit, maar ook kort-

durende begeleiding bij ingewikkelde 

problematiek, zoals een gedag- of ont-

wikkelingsstoornis bij een kind. Om-

dat sinds 1 januari 2015 de gemeente 

verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, 

klopten de huisartsen daar met hun 

vraag aan. De gemeente deelde de wens 

om dit samen vorm te geven. Van Hen-

ten: “Dit is een mooie tussenstap in 

wat huisartsen kunnen bieden en wat 

de jeugdhulpverlening in de eerste of 

tweede lijn doet. Specialistische hulp-

verlening is soms te zwaar, daar hoeft 

niet iedereen terecht te komen. POH-

jeugd is meer in de preventieve sfeer, 

dat is efficiënter en uiteindelijk goed-

koper.”

Proefperiode 

Omdat de inzet van POH-jeugd fi-

nancieel aantrekkelijk is, investeert 

gemeente Wijdemeren sinds deze zo-

mer in een pilot die tot 2018 loopt. In 

deze proefperiode financiert zij ‘per 

normpraktijk’ wekelijks één uur POH-

jeugd. Het aantal uren dat een POH’er 

beschikbaar is, is dus afhankelijk van 

het aantal patiënten. Zo is Sanne Sluijs 

vier uur per week (elke woensdagmid-

dag) verbonden aan Huisartsenprak-

tijk Loosdrecht. Met haar achtergrond 

als basisorthopedagoog is ze gedeta-

cheerd via de Praktijk voor leer- en ge-

dragsadviezen van Anneke Bär. Sanne 

werkt in overleg en onder supervisie 

van de huisartsen, tot volle tevreden-

heid van Margot Sedelaar: “We hadden 

in onze praktijk al een ondersteuner 

voor volwassenen en hebben er nu ook 

één specifiek voor de jeugd. We zijn 

erg blij met Sanne, het werkt goed.” In 

Kortenhoef is Ruben Hengeveld aan-

gesteld als POH-jeugd. Ruben is maat-

schappelijk werker en heeft ook veel 

ervaring in de jeugdhulpverlening. In 

zijn nieuwe functie is hij wekelijks te 

vinden in de praktijk van dokter van 

den Heuvel en in de groepspraktijk op 

de Hoflaan. Huisarts Wouter Blokhuis 

ervaart het echt als een meerwaarde: 

“Ruben brengt veel expertise met zich 

mee. Hij heeft beter zicht op wat je wel 

Samenwerking gemeente en huisartsen

Start praktijkondersteuners jeugd in Wijdemeren

en niet kunt doen met kinderen, ouders en 

gezinnen. Dat werkt prettig, het verstevigt 

de zorgstructuur rondom de jeugd. Vanuit 

de zorg is dit wat je wilt.” Een mooi eerste 

resultaat dus van een pilot die nog volop in 

ontwikkeling is. Zo is de gemeente nog in 

gesprek met andere huisartsenpraktijken 

in Kortenhoef en Nederhorst den Berg om 

ook daar met POH-jeugd te beginnen.

Overleg tijdens de schorsing 
(foto: Douwe van Essen//WWK)

Het POH-jeugd pilotteam (v.l.n.r.): 

Anneke Bär, Margot Sedelaar, Sanne Sluijs, 

Ruben Hengeveld, Wouter Blokhuis 

en Betske van Henten.
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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 

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

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

 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.

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

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

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

035-6563060

"Bent u uit Balans" 
Ik breng u in Balans

Voetreflexologie
www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

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

254598. 

MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kleding
en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.
Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

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

 
Wij hebben een uitgebreid cur-
susprogramma op onze web-
site staan van b.v. fimoles tot 
naailessen van alles wat. 
www.hobbykeldervaane.nl

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

tel. 0294-231290

Lion Hoveniersbedr. BV 
Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 
gazonrenovatie, verhuur van 
minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  
www.lionhoveniers.nl  

VERKOOP, ONDERHOUD EN
WINTERBEURT GRASMAAIERS

www.doornenbal-derooij.nl
tel. 0294-231290

*Brocante * Antiek * Retro
Elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur.
Natuurlijk ook op afspraak.
Koninginneweg 66, K’hoef.
Like ons op Facebook voor 

moois-uit-de-loods, of kijk op
www.inboedelsenzo.nl voor
info & woningontruiming.

telefoon 06-20.777.535.

TE HUUR: luxe kantoor- / op-
slag- / praktijk- / atelierruimte

in een prachtige omgeving. Met
ruime parkeergelegenheid. Vrijblij-
vend bezichtigen. Ook voor kor-

tere tijd te huur. Tel. 035-6562178.

Velux dakramen, dakkapellen,
verbouw & timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127
www.eclipsbouwbedrijf.nl

Naaimachinewinkel Ladoque
Herenstraat 75 Hilversum

Onderhoud & Reparatie van
alle merken naaimachines
Ook Nieuwe naaimachines

en fournituren te koop

3 kmr Appartement Khoef
Geheel gemeubileerd

Emmaweg, vrij uitzicht
Info netwerkwonen.nl

Tel. 035-2400255

Aangeboden: huishoudelijke
Hulp. 06-49150270.

Wie heeft er nog foto's 
van de Overmeerseweg 

nr. 84 of in die buurt 
van. d.makkes@hetnet.nl

0640413727

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. 3 nov. film, za. 5 nov. caba-

ret, zo. 6 nov., jeugd en film, 

do.10 nov., film, za. 12 nov. mu-

ziek,  zo. 13 nov. muziek. Info: 

www.wesopa.nl

Donderdag 3 november is er 

om 19.30 uur Alzheimercafe 

Weesp in het Hart van Weesp 

met als onderwerp gedragsver-

andering bij dementie.

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.

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E
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Ondernemers

ANKEVEEN- Toen Jorrit van Laar 

na 4 jaar met plezier werken in de 

Meenthof te Kortenhoef een andere 

plek zocht als fysiotherapeut kon ‘t 

haast niet anders of zijn oog viel op 

Ankeveen. Waar anders vind je zo’n 

knusse plek, maar toch van hoog-

waardig niveau als Fysiotherapie 

Ankeveen aan de Stichtse Kade 1?

Sinds augustus ontvangt de jonge the-

rapeut patiënten in de praktijk met 

licht en ruimte. “Ik heb het idee dat veel 

mensen denken dat er in Ankeveen he-

lemaal niets is op medisch gebied, maar 

in deze praktijk kunnen we iedereen 

helpen. Ik heb eerder ook in Amster-

dam gewerkt. Welnu, deze dorpsruimte 

doet daar niets voor onder. Sterker, we 

kunnen alle behandelingen hier prima 

verrichten.” Hoewel veel patiënten zich 

melden via een huisarts, kun je ook 

zonder verwijzing vandaag de dag zo-

maar naar de fysiotherapeut gaan. Wel 

zal Jorrit te allen tijde met gerichte vra-

gen achterhalen wat het probleem is. 

Dan kan in sommige gevallen, bijvoor-

beeld na een ongeval, een huisarts of 

specialist adequater optreden. 

De wervelkolom met uitstralingen naar 

een pijnlijke nek of rug is een van de 

meest voorkomende klachten. Gevolgd 

door schouderklachten en problemen 

met de knie- en heupgewrichten. “Ik 

heb tijdens een bijscholing weer veel 

geleerd over de schouder, dat is een las-

tig lichaamsdeel, een vrij los gewricht, 

zo tussen romp en arm.” Maar ook kan 

de fysiotherapeut u op weg helpen als u 

last hebt van COPD of, erger nog, long-

emfyzeem. “Daarin zoek je, samen met 

de patiënt, naar wegen om goed om 

te gaan met de ademhaling. Door een 

tekort aan longinhoud neigen COPD- 

patiënten vaak naar minder activitei-

ten, terwijl meer bewegen juist meer 

ademruimte oplevert. Dat is een pro-

ces op maat, binnen de mogelijkheden 

voorzichtig de grenzen verleggen.”

Massage

Voor Jorrit is er een tussenweg wat be-

treft het masseren. Was er een tijd dat 

er in zijn vakgebied nauwelijks nog 

gemasseerd werd, de laatste tijd wint 

het inzicht dat massages van belang 

zijn weer veld. “Vroeger was het inder-

daad ‘hands off ’, nu is het juist goed om 

mensen die verstijfde 

spieren hebben weer 

los te maken. Waar-

door de pijn wordt 

verzacht en daardoor 

kunnen ze later be-

ter aan de slag op 

diverse apparaten.” 

Zo past een massage 

naadloos aan het be-

gin van een behan-

deling. 

Waar de loopband 

en hometrainer onontbeerlijk zijn. De 

eerste voor het analyseren en verbete-

ren van de loopbeweging en de tweede 

geeft een correcte indicatie van de hart-

slag. De ‘Pulley’ is uitermate geschikt 

om de functies van de gewrichten te 

meten en te verbeteren. 

Ankeveense sport

Jorrit van Laar weet dat Ankeveen een 

sportief dorp is, met een handbal- en 

voetbalclub, een tennisvereniging en 

een ijsclub. Hij zou graag connecties 

op willen bouwen met de lokale sport-

clubs. Want sportblessures komen vaak 

voor en dan is de rol van een goede fy-

Jorrit van Laar, nieuwe fysio-
therapeut van Ankeveen

Hubertus blazen
Op zondag 6 november vindt om 15.00 

uur het traditionele St.- Hubertus jacht-

hoornblazen plaats in tuin en park van 

Sypesteyn. Onder leiding van Harry Se-

venstern is een ensemble gevormd van 

zo’n 10 musici die de Plesshoorns en 

Parforcehoorns bespelen. De groep zal 

op verschillende plaatsen in de histori-

sche tuin en het achterliggende bos van 

Sypesteyn de traditionele jachtsignalen 

ten gehore brengen, waaronder ook de 

Hubertusmars. De entreeprijs is € 3,50 

p.p. en kinderen tot 10 jaar gratis.

siotherapeut heel belangrijk. Ongetwijfeld 

zal deze ambitieuze paramedicus zijn weg 

weten te vinden binnen deze gemeenschap. 

“Het allermooiste is natuurlijk als mensen 

met positieve energie de praktijk verlaten. 

Je hebt een bijdrage geleverd aan hun ge-

zondheid en mogelijk een gedragsverande-

ring teweeg gebracht” sluit de nieuwe fysio-

therapeut van Ankeveen af.

Fysiotherapie Ankeveen; Stichtse Kade 1; 

1244 NT Ankeveen; 035- 58 262 50; open 

maandag- donderdag van 9-18 uur; vrij-

dags en ’s avonds op afspraak. Zie ook: 

www.fysiotherapieankeveen.nl 

KORTENHOEF- Na bijna 25 jaar er-

varing bij de drogisterijketen ziet 

Joke van As haar kans om op de 

Meenthof een nieuwe Etos te ope-

nen. Tien jaar geleden maakte ze de 

stap van winkelmanager naar zelf-

standig franchiser in Heiloo. Nu is 

de Kortenhoefse winkel een uitbrei-

ding waar ze vol vertrouwen naar 

uitkijkt. Op woensdag 16 november 

is de opening, met tussen 14 en 16 

uur speciale kinderattracties. 

“Ik heb al een lange ervaring met het 

merk Etos. Na jaren in diverse winkels 

te hebben gewerkt, vond ik het fijn om 

een eigen winkel te beheren. Dat is dus 

Heiloo, maar ik woon in Huizen. Dus 

was dit een mooie gelegenheid om 

dichter bij huis te werken. Hoewel ik 

Heiloo wel blijf aanhouden voor twee 

dagen per week.”

Mevrouw van As ziet de Etos als een 

prima aanvulling van het winkelbe-

stand in de Meenthof. “Het zijn geva-

rieerde winkels en er komen in Kor-

tenhoef ook klanten uit een wijdere 

omgeving. Ik begrijp dat de Meenthof 

echt een trekpleister is” voegt ze eraan 

toe. Bij Etos zijn over het algemeen de 

prijzen laag, terwijl de zaak toch een 

luxe uitstraling heeft in zwart- wit. En 

waar alle producten keurig worden in-

gepakt. Etos richt zich op gezondheid, 

beauty en persoonlijke verzorging, dat 

zijn de peilers van deze onderneming. 

Persoonlijk advies staat hoog in het 

vaandel en er is altijd een assistent- 

drogist aanwezig die u kan adviseren 

over het juiste pilletje bij duizeligheid 

of maagkrampen. Om zijn leuke ca-

deauartikelen staat Etos ook bekend. 

Naast de Etos-producten heeft Joke 

van As de ruimte om andere artikelen 

aan te bieden. Zo zijn er schappen met 

Solgar dat zich onderscheidt door vita-

mines op 100% natuurlijke basis. ‘Wat 

je wil, is wat je krijgt’ legt Joke van As 

uit. Ook het snoepassortiment van het 

oud-Hollandse merk Meenk zal aan-

slaan bij jong en oud. 

Tussen 7 en 11 november wordt het 

winkelpand verbouwd. Vervolgens 

Joke van As opent nieuwe Etos in Meenthof

Rebecca, Joke en Toos tijdens 

de uitverkoop

DOOR: HERMAN STUIJVER

wordt de winkelinventaris overzichtelijk 

geplaatst. Met onder andere een prachtige 

nieuwe Make-Up- wand. Zodat u vanaf 

woensdag 16 november kunt rondneuzen. 

Op die dag is er 20% korting op alle pro-

ducten, behalve op medicijnen en artikelen 

die al onder een andere actie vallen. ’s Mid-

dags tussen 14 en 16 uur zijn er tatoeglitters 

en suikerspin voor kinderen. 

Wist u dat Etos staat voor Eendracht, Toe-

wijding, Overleg en Samenwerking? Dat is 

Joke, samen met haar medewerkers Aman-

da, Toos, Rebecca, Irma, Vera en Roseline 

wel toe vertrouwd. 
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Gevulde speculaas

100 gram € 2,00 
Brooddag-aanbieding voortaan 

maandag t/m donderdag

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

Ouderen willen graag een koffie-drink-plek; 

de toneelvereniging wil graag zijn uitvoeringen 

blijven geven en het antwoord ligt voor de hand: 

de Dobber! Helaas heeft de Gemeente de Dob-

ber verhuurd, schijnbaar met recht van koop. 

Het is een Dorpshuis dat ten behoeve van de 

Gemeenschap hoort te zijn en (waarschijnlijk) 

ook door diezelfde Gemeenschap is betaald!! 

Dus Gemeente: zeg de huur op en laat de Dob-

ber weer worden zoals vanouds; het winkelend 

publiek kan weer een kopje koffie drinken en 

(erg nodig) gratis plassen! Dit zal ook zeker het 

koopgedrag bevorderen; bovendien hoeft de 

toneelver. niet moeilijk te gaan doen met een 

verplaatsbaar podium; de Kledingbank kan er 

in blijven en ook A.H. met de afhaalservice.

Natuurlijk zullen de Gebroeders het niet leuk 

vinden als de Gemeente ‘zijn woord niet houdt, 

maar dit is niet de eerste en zal ook zeker niet 

de laatste keer zijn dat er iemand boos is over 

een beslissing!

Joke Kok, Ankeveen

De Dobber

Heerlijk vakantie, de kinderen vliegen alvast 

van de tuinpoort naar de auto, en nemen 

schoenen vol hondenpoep mee, daar op de 

achterbank een beetje stoeien, en ja, dan zit 

het lekker óveral. Daar helpt hondenbelasting 

echt niet tegen. Wat wel helpt, het DNA van 

de hond die dat vermoedelijk gedaan heeft 

(de verdachte) en DNA van verdachte’s poep 

laten onderzoeken. Als het matcht: een hele 

flinke boete. Van het idee dat dit de routine 

wordt, moet voor de hondeneigenaars al een 

preventieve werking uitgaan.

Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

Hondenpoep op de achterbank

11 jaar geleden opende 

Charles Rijff in ‘s-Graveland 

de deuren van Thamara Jane 

Hair Fashion, dames-, heren- 

en kinderkapsalon. Door de 

jaren heen staat de salon 

bekend als de natuurkapper, 

voor natuurlijke haarkleuring 

en bioshampo’s en haarsty-

lingproducten. Hij heeft niet 

stil gezeten en inmiddels is er 

een 10 minuten haarkleurlijn 

van maar liefst 25 kleuren. 

Maar buiten deze ontwikke-

ling had hij al een aantal jaren 

geleden het idee om iets te 

doen met zonnebanken. Een 

deel van zijn vakantie heeft 

hij met zijn partner een groot 

aantal zonnestudio`s bezocht 

en vooral gezien hoe het niet 

moet. Hij koos voor een pro-

fessionele zonnestudio met 

een stijlvolle inrichting om 

heerlijk te genieten van de 

zonnebank en niet zoals heel 

vaak een claustrofobia-hokje

Zonnebanken

Luxura-Sun biedt een nieuwe 

service aan: professionele zon-

nebanken van Harpo Luxura 

X5 en de X7 1 turbo snelbrui-

ner met 3 gezichtsbruiners en 

één normale zonnebank met 

2 gezichtsbruiners. Zeven  da-

gen per week open en je kunt 

gratis parkeren. Verder is er 

een Smoothie-bar waar u lek-

ker voor een kleine vergoe-

ding kunt genieten van een 

glas gezondheidssap, heerlijk 

en gezond.

Mensen denken dat het zon-

nen onder een zonnebank 

schadelijk zou zijn voor de 

huid. Niets is minder waar. Een 

middag zonnen op Zandvoort 

bij 30 graden is gevaarlijker, 

meent Charles. Gun uzelf de 

rust, houd uw vakantiekleur-

tje op peil en zo beland je ook 

niet in een winterdip. Kom 

dan eens langs en ervaar zelf 

hoe gezellig het is. 

Zonnestudio Luxura–Sun; 

Zuidereinde 254-C te ’s-Gra-

veland; 035 655 0705. 

Zonnestudio Luxura-Sun

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

Sinterklaas heeft een bericht 

gestuurd naar de gemeente 

dat hij dit jaar op 19 novem-

ber om 16.00 uur wil proberen 

aan te meren in Nederhorst 

den Berg. Aan de loswal bij 

de Overmeerseweg. 

Hij zegt dat hij dit het mooiste 

plekje van Nederland vindt, 

want zowel vanaf de boot als 

vanaf de kade kun je al heel 

lang zien dat alle kinderen met 

hun ouders en opa’s en oma’s 

klaar staan om de Sint de ont-

vangen en dat de boot eraan 

komt. Dan ben je pas welkom. 

Ook dit jaar zal het een groot 

feest worden, iedereen op de 

loswal en vandaar met z’n allen 

naar de ijstent bij de sporthal in 

optocht. Dan kunnen we daar 

een leuk feestje gaan vieren.

Iedereen is druk om dit feest 

te organiseren, maar we hopen 

dat ook iedereen dit feest een 

warm hart toedraagt. Daarom 

hebben we bij bijna alle win-

keliers de sinterpotten weer 

neergezet. Het is een kostbaar 

gebeuren en alle bijdragen 

zijn erg welkom. Sint wil dat 

alle kinderen van 2 t/m 9 jaar 

een leuk presentje krijgen om 

thuis nog eens te denken aan 

het feest. Kinderen die ziek zijn 

kunnen aangemeld worden, 

zodat het pakje thuis bezorgd 

kan worden.

Intocht Sinterklaas 
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Kort
Programmabegroting 2017
Op dinsdag 8 november behandelt de raad de 

programmabegroting 2017-2020. U bent hierbij 

van harte welkom. De algemene beschouwingen 

beginnen om 14.30 uur. Om circa 15.30 uur gaan 

de fracties met elkaar in debat. De begrotingsraad 

kunt u live volgen via wijdemeren.notubiz.nl. 

De begroting is te vinden op 

www.wijdemeren.nl/begroting

Najaarsschoonmaak 17 km riool
De gemeente laat ieder jaar een deel van het 

rioolstelsel reinigen en inspecteren. Op deze 

manier houden we zicht op de kwaliteit en wer-

king van het riool. Dit najaar wordt het riool in 

de kern van Nederhorst den Berg gereinigd. De 

werkzaamheden duren tot het einde van het jaar. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangen 

bewoners een brief. 

Hoe gaat het met u?
De GGD Gooi en Vechtstreek startte begin ok-

tober met de digitale Gezondheidspeiling 2016. 

Daarnaast ontving een groot aantal inwoners van 

de Gooi en Vechtstreek op vrijdag 28 oktober een 

schriftelijke vragenlijst. Heeft u ook een oproep 

ontvangen om mee te werken aan het onderzoek? 

Vul hem dan zo spoedig mogelijk in. De resultaten 

vormen een richtlijn voor het beleid van de ge-

meentebestuurders in deze regio. 

Snoei- en kapwerkzaamheden
Het snoeiseizoen is weer gestart. In de afgelopen 

periode zijn ruim 3500 bomen gecontroleerd op 

hun levensvatbaarheid, eventuele gebreken en be-

hoefte aan onderhoud. Op basis van deze controle 

voert de firma Pius Floris van november 2016 tot 

en met maart 2017 snoei- en kapwerkzaamheden 

uit in ’s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen. U 

kunt vanaf dit jaar digitaal volgen welke bomen in 

uw straat gesnoeid of gekapt worden. 

Dit overzicht is te vinden via: 

www.wijdemeren.nl/bomenonderhoud2016 

Renovatie sluis ‘t Hemeltje 
Op maandag 7 november start de renovatie van 

sluis ’t Hemeltje bij Nederhorst den Berg. De 

werkzaamheden duren tot en met 15 december. 

Gedurende die periode is het scheepvaartverkeer 

tussen het Hilversums kanaal en de Vecht (v.v.) ge-

stremd. Om de doorgang voor fietsers en voetgan-

gers te garanderen komt naast de sluis een nood-

brug te liggen. Meer informatie: team Vastgoed en 

Installaties, gemeente Hilversum: tel. 

(035) 62 92 628.

 

Volg ons @gemwijdemeren

Bij het PING-loket kan iedereen terecht 
voor praktische tips en advies om financiële 
problemen te voorkomen. Vanaf november 
is het loket iedere maandagmiddag van 
14:00-18:00 uur geopend. 

PING staat voor ‘Persoonlijk In Geld’. Medewerkers van 
het PING-loket kunnen u onder andere helpen met slim-
me budgettips, het opzetten van een goede privé-
administratie, het aanvragen van inkomensondersteu-
nende regelingen en schuldhulpverlening. Zo krijgt u 
meer grip op uw financiële situatie en dat geeft rust. De 
professionele consulent ondersteunt u met praktische 
informatie en advies, waardoor (grote) financiële proble-
men kunnen worden voorkomen of aangepakt. 

Het PING-loket werkt
Esther Giessenburg is werkzaam bij het PING-loket. 
Esther: “Het PING-loket werkt, dat heb ik ook gemerkt in 

andere gemeenten. Het belangrijkste uitgangspunt is dat 
wij financiële problemen willen voorkomen. Door iemand 
een beter inzicht in zijn of haar financiën te geven, kun-
nen overhaaste beslissingen en de financiële gevolgen 
hiervan worden voorkomen. Het PING-loket is bovendien 
laagdrempelig. Mensen hoeven niet vooraf een afspraak 
te maken, maar kunnen gewoon binnen komen lopen.”

Openingstijd
Het PING-loket bevindt zich in het gemeentehuis en is 
geopend op maandagmiddag van 14:00-18:00 uur. Wilt 
u direct een schuldregeling aanvragen en geen gebruik 
maken van het spreekuur? Dan kunt u ook terecht bij het 
PING-loket. De medewerkers helpen u graag bij de aan-
vraag. U kunt zelf ook direct een aanvraag schuldregeling 
indienen bij de Kredietbank. Een aanvraagformulier is op 
te vragen bij de gemeente of de Kredietbank, telefoon-
nummer (088) 62 62 777 (van 08.30 tot 16.00 uur).

Vragen over geld? 
Kom langs bij het PING-loket

Mantelzorgers staan altijd klaar voor 
anderen. Op donderdag 10 november, 
tijdens de Dag van de Mantelzorg, is het 
tijd om hén in het zonnetje te zetten.

De Dag van de Mantelzorg 2016 heeft dit jaar het thema 
‘Mantelzorg doe je samen!’. Wijdemeren vindt het be-
langrijk dat er aandacht wordt besteed aan iedereen die 
langdurig zorg aan een naaste geeft. 
Samen met Versa Welzijn organiseert de gemeente 
‘s middags van 14.30 tot 16.30 uur een high tea voor 
mantelzorgers. De high tea vindt plaats in Loosdrecht 
(kasteel Sypesteyn) en ’s-Graveland (de Serre). 
Mantelzorgers verdienen het om gewaardeerd te worden 
en op deze manier willen wij hen graag bedanken. 

Aanmelden
Zorgt u voor iemand en vindt u het leuk om te komen? 
Ga naar www.wijdemeren.nl/mantelzorg voor meer 
informatie en om u op te geven voor deze middag. 
Wij zien u  graag op 10 november!  

10 november Dag van de Mantelzorg
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Staat er bij de ingang van uw wijk ook 
een WhatsApp Buurtpreventiebord? 
Wellicht weet u niet precies wat WhatsApp 
Buurtpreventie inhoudt, waar u de groepen 
kunt vinden of hoe u een groep kunt op-
richten en/of registreren. 

Hoe werkt het?
Een actieve en oplettende buurt is geen prettige werkplek 
voor inbrekers en overlastplegers. Een van de manieren 
waarop buurtgenoten samen hun alertheid kunnen 
organiseren, is via een WhatsApp Buurtpreventiegroep. 
Daarmee kunnen buurtgenoten elkaar waarschuwen 
voor verdachte personen en situaties. 

SAAR-methode
Neemt u deel in een WhatsApp Buurtpreventiegroep 

dan is het handig om met elkaar de SAAR-methode te 
hanteren. 
S = Signaleer
A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844)
A =  App om uw waarneming bekend te maken aan an-

deren
R =  Reageer, door te proberen de plannen van de ver-

dachte te verstoren. Doe dit alleen als u dit veilig en 
zonder risico’s kunt doen, maak bijvoorbeeld een 
praatje met de persoon.  

65 WhatsApp groepen
Inmiddels heeft Wijdemeren 65 WhatsApp 
Buurtpreventiegroepen. Deze groepen zijn in kaart ge-
bracht op www.wabp.nl. Via deze website kunt u zich 
aansluiten bij een groep bij u in de buurt of een nieuwe 
groep registreren. 

Doe mee met WhatsApp Buurtpreventie 

Sinterklaas is weer onderweg naar 
Nederland. Samen met zijn pieten neemt 
hij de tijd om aan alle dorpskernen van 
Wijdemeren een bezoek te brengen. 

Hij komt, hij komt...

Officiële bekendmakingen 2 november Wijdemeren Informeren

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
’s-Graveland
- Oude Meentweg 6: restaureren hoofdpand (19.10.16)
-  Oude Meentweg 8: slopen woning, schuren en bodemverharding 
(13.10.16)

Kortenhoef
-  Emmaweg 64b: omzetten verblijfsruimte naar woning met bijgebouw 
(17.10.16)

- Kromme Rade 3: dempen greppel (10.10.16)
Loosdrecht
- Heulakker: plaatsen opslagruimte voor IJsclub (19.10.16)
- Laan van Eikenrode 66: vervangen berging (09.10.16)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk sectie C 4325: aanpassen gemaal (20.10.16)
- Schakel 116: plaatsen dakkapel (07.10.16)
- Veendijk 8: verbouwen gemeentelijk monument (14.10.16) 
Nederhorst den Berg
-  Slotlaan 4a: oprichten wachtruimte begraafplaats De Hornhof (14.10.16)
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
- Leeuwenlaan 10a: maken uitbouw (25.10.16)
Kortenhoef
- Moleneind 65: renoveren loods (19.10.16)
- Zuwe 24: bouwen twee recreatiewoningen (14.10.16)

Loosdrecht
-  ’s-Gravelandsevaartweg tussen nrs 6 en 7: kappen 35 populieren 
(14.10.16)

- Lieve Geelvincklaan 29: plaatsen dakkapel (14.10.16)
- Oud Over acht nr. 152: plaatsen theekoepel en beschoeiing (14.10.16)
- Prinses Irenestraat 2 a: bouwen woning (14.10.16)
- Rading 10 hs 02: wijzigen dakbedekking (14.10.16)
Nederhorst den Berg
- Dwarsweg 24: verbouwen woning (15.10.16)
-  Rectificatie: Vreelandseweg 45 en 47: bouwen twee landhuizen 
(30.09.16) (abusievelijk vermeld onder Middenweg 14)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende 
aanvragen met zes weken verlengd:
Ankeveen
-  Arnoud Voetlaan, nieuwbouwproject “Mooi Ankeveen”: plaatsen dak-
kapellen

Kortenhoef
-  Kortenhoefsedijk 99: tijdelijk plaatsen units voor restauratiewerkzaamhe-
den aan boerderij/hooiberg 

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 107: verbouwen woning 
-  ’s-Gravelandsevaartweg, tussen de Oud-Loosdrechtsedijk en de 
Vreelandseweg: plaatsen damwand 

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 3: legaliseren terras 

Verleende omgevingsvergunningen 
(uitgebreide procedure)
’s-Graveland
- Oude Meentweg 2: oprichten theeschenkerij (01.11.16)
Voor het indienen van beroep: zie kader.

Ontwerpbestemmingsplan Stichts End 96a 
te Ankeveen
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig ar-
tikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Stichts End 
96a te Ankeveen ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plan voorziet in het verplaatsen van het bouwvlak (bestemd voor 
wonen), zoals dat is aangegeven op de verbeelding die behoort bij het be-
stemmingsplan Kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 3 november 2016 gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur), Rading 
1, Loosdrecht. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens in te zien op www.
wijdemeren.nl/bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder een 
schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 
naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan 
de gemeenteraad van Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 
Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwin-
nen van informatie kan contact worden opgenomen met de heer F. Lieste 
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (035) 65 59 
446. Er wordt op gewezen dat te zijner tijd alleen beroep in kan worden 
gesteld tegen het definitieve besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State indien tegen het ontwerpbestemmingsplan tijdig een 
zienswijze is ingediend bij de gemeenteraad.

Wijziging bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 
13 te Loosdrecht
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.6 van de 
Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend dat het ontwerp-wijzigingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 13 te 
Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.
Het plan
Het plangebied omvat de wijziging van het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Noordoost voor zover dit betrekking heeft op het perceel Oud-
Loosdrechtsedijk 13 te Loosdrecht. In dit bestemmingsplan is de bevoegd-
heid ex artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening opgenomen om op 
grond met de bestemming agrarisch gebied met natuur- en landschaps-
waarden een paardenbak te realiseren.

Inzage
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf 3 november 2016 gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling van 08.30 tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. Het 
ontwerp-wijzigingsplan is tevens in te zien op www.wijdemeren.nl/bestem-
mingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
Tijdens de termijn van ter inzage ligging kunt u een schriftelijk zienswijze 
indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
190, 1230 AD Loosdrecht. U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling (035) 65 59 557. Wij maken u erop attent dat te 
zijner tijd tegen het vastgestelde wijzigingsplan alleen beroep kan worden 
ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van Staten als u 
over het ontwerp-wijzigingsplan een zienswijze heeft ingediend.

Oprichten van een woning Moleneind 6 
te Kortenhoef
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een 
Omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op 
het perceel Moleneind 6 te Kortenhoef.

Het bestemmingsplan Het Wijde Blik 2004
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 
Op grond van dit bestemmingsplan mag een woning uitsluitend binnen het 
op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd. De te bouwen 
woning is buiten het op de verbeelding aangegeven bouwvlak geprojec-
teerd. De bestaande woning wordt gesloopt.

Inzage
Het ontwerp-besluit Omgevingsvergunning voor het oprichten van ge-
noemde woning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 3 november 

De intochten zijn op de volgende zaterdagen:
Datum Tijd Locatie
12 november 12.00 - 16.00 uur Loosdrecht
19 november 16.00 - 19.00 uur Ned. den Berg 

Datum Tijd Locatie 
19 november 11.30 - 16.00 uur Kortenhoef/’s-Graveland 
19 november  13.30 - 15.00 uur Ankeveen
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2016 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis (afd. ruimtelijke 
ontwikkeling) aan de Rading 1 te Loosdrecht, op werkdagen van 09.00 tot 
12.30 uur. Het ontwerp-besluit en de daarop betrekking hebbende stukken 
kunnen tevens worden ingezien op www.wijdemeren.nl (ter inzage). De di-
gitale verbeelding kan ook worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
Binnen bovengenoemde termijn kan een ieder een schriftelijke of monde-
linge zienswijze over het ontwerp-besluit omgevingsvergunning indienen 
bij burgemeester en wethouders.   (Postbus 190. 1230 AD Loosdrecht). 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch contact 
op worden genomen met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke 
ontwikkeling: (035) 65 59 557. Wij maken u erop attent dat te zijner 
tijd alleen beroep over het definitieve besluit kan worden ingediend bij 
de Rechtbank indien tijdig een zienswijze is ingediend over het ontwerp-
besluit.

Wet geluidhinder/perceel Moleneind 6 
te Kortenhoef
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend (gelet op ar-
tikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet 
geluidhinder het volgende bekend:
Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van 1 woning op het perceel 
Moleneind 6 te Kortenhoef. Ten gevolge van het verkeer op het Moleneind 
zal de woning een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeurs-
waarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders 
hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a van de Wet geluidhinder beslo-
ten in ontwerp een hogere waarde vast te stellen.

Stukken ter inzage
Het ontwerp-besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 3 
november 2016 gedurende zes weken, gelijktijdig met de ontwerp om-
gevingsvergunning, ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien in 
het gemeentehuis, Rading 1 te Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot 
12.30 uur bij het secretariaat van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling. 
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op het ontwerp-besluit wor-
den gegeven. Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken kunnen 
tevens worden ingezien op www.wijdemeren.nl (ter inzage).

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage lig-
ging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor 
een mondelinge zienswijze en nadere informatie kan contact op worden 
genomen met het secretariaat van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling:  
(035)  65 59 557.
 
Beroep
Alleen zij die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend 
kunnen te zijner tijd tegen het definitieve besluit met betrekking tot de 
hogere grenswaarde, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State.

Kennisgeving omgevingsvergunning Oude 
Meenteweg 2 ‘s-Graveland
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij met toepassing van 
artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (zaaknummer 2016-0138-
HZ_WABO) hebben verleend voor: Het oprichten van een theeschenkerij 
op het perceel Oude Meentweg 2 te ’s-Graveland

Inzage
De verleende omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf 2 november 2016 gedurende zes weken ter inzage in het ge-
meentehuis (afd. Ruimtelijke Ontwikkeling) aan de Rading 1 te Loosdrecht, 
op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur. 
De stukken kunnen ook worden ingezien op www.wijdemeren.nl, de digi-
tale verbeelding kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep
Tegen deze omgevingsvergunning kunnen zij die tijdig een zienswijze heb-
ben ingediend tegen het ontwerpbesluit binnen zes weken na verzending 
van de vergunning beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrechtspraak, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht. Dit geldt ook voor diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet 
in de gelegenheid te zijn geweest om een zienswijze over het ontwerpbe-
sluit in te dienen.

Ontwerpbestemmingsplan Kerktuin 
te Kortenhoef
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig ar-
tikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kerktuin te 
Kortenhoef en de hierbij behorende stukken ter inzage worden gelegd.

Het plan
Het plan behelst de bouw van in totaal vier woningen in het oostelijk deel 
van de kerktuin van de Sint Antonius van Padua parochie te Kortenhoef. 
Dit deel van het perceel Kerklaan 24 te Kortenhoef is nu in gebruik als tuin 
bij de kerk en pastoriewoning.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken liggen 
vanaf 3 november 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in 
het gemeentehuis (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op werkdagen van 
08.30-12.30 uur). Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stuk-
ken is tevens in te zien op www.wijdemeren.nl/bestemmingsplannen 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 inwin-
nen van informatie kan contact op worden genomen met de heer H.J.W. 
van Emmerik van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer: 
(035) 65 59 444.

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 geluidhin-
der) het volgende bekend: 
In procedure is het vast te stellen bestemmingsplan Kerktuin, Kortenhoef. 
Dit bestemmingsplan richt zich op de bouw van vier woningen in de tuin 
van de parochie van de Sint Antonius van Padua aan de Kerklaan 24. Het 
plangebied bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone van de Kerklaan. 
Drie van de vier woningen die in het bestemmingsplan mogelijk worden 
gemaakt zullen vanwege het verkeer op de Kerklaan een hogere geluids-
belasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet 
geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 
Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a 
Wet geluidhinder besloten in ontwerp voor deze woningen hogere waar-
den vast te stellen.

Inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 3 
november 2016 gedurende 6 weken gezamenlijk met het ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, 
Rading 1 te Wijdemeren, geopend maandag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag van 08.30 tot 12.30 uur, maandag tevens van 17.00 uur tot 19.00 uur 
en woensdag van 08.30 tot 15.00 uur. Desgewenst kan een mondelinge 
toelichting worden gegeven op het ontwerpbesluit. U kunt hiervoor een 
afspraak maken dhr. H. van Emmerik, telefoonnummer (035) 65 59 444.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage legging gemotiveerde 
zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen. Een schriftelijke zienswijze 
moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van 
Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD,  Loosdrecht. Voor een mondelinge 
zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, dhr 
H. van Emmerik van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 
(035) 65 59 444. 

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen die zienswijzen 
hebben ingebracht zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te 
zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van 
de hogere waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.
                                                                                                                                                     
Voorbereidingsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Wijdemeren maakt op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimte-
lijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 27 oktober 2016 een 
voorbereidingsbesluit heeft genomen voor een deel van de zuidzijde 
Nieuw-Loosdechtsedijk nrs.  225 t/m 237 (oneven) (NL.IMRO.1696.
VB01NLD2016-va00), 

Ligging voorbereidingsbesluit 
Het voorbereidingsbesluit omvat de percelen Nieuw-Loosdrechtsedijk nrs. 
225 t/m 237 voor zover bestemd voor Wonen. 
Voor de exacte ligging wordt verwezen naar de bij het voorbereidingsbe-
sluit behorende verbeelding.

Reden voorbereidingsbesluit
Aan de zuidzijde van de Nieuw-Loosdechtsedijk ligt een gebied met de 
bestemming Wonen waar ingevolge het op 7 juli 2016 vastgestelde be-
stemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2012 in totaal 8 woningen zijn 

toegestaan. Dit aantal is per abuis opgenomen. Het juiste aantal dient 7 
woningen te zijn, conform de nu bestaande situatie..

Inzage 
Het voorbereidingsbesluit, alsmede de daarbij behorende verbeelding ligt 
met ingang van 3 november 2016 voor een ieder ter inzage op werkdagen 
van 9.00 tot 12.30 uur in  het gemeentehuis aan de Rading en kan dan, of 
na afspraak, worden ingezien. Het voorbereidingsbesluit is ook raadpleeg-
baar via www.wijdemeren.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tegen het vaststellen van een voorbereidingsbesluit staat het instellen van 
beroep niet open.

Verleende vergunningen/ontheffingen APV 
en Bijzondere Wetten
Ankeveen
-  Stichting Oranjefestiviteiten Ankeveen, ijsbaanterrein en pleintje RK-Kerk 
aan het Stichts End, Intocht Sinterklaas, meerjarenvergunning 2016-2020 
(19.10.16) 

Kortenhoef
-  Stichting Comité Sint Nicolaas Intocht, Smidsbrug, winkelcentrum De 
Meenthof en Sporthal De Fuik, Intocht Sint Nicolaas op 19 november 
2016 (19.10.16)

Loosdrecht
-   Rectificatie: Op 19 oktober is in het Weekblad Wijdemeren ten onrechte 

gepubliceerd dat een gewijzigde evenementenvergunning zou zijn 
verleend voor de Intocht van Sinterklaas in Loosdrecht op 12 november 
2016. Dat is niet het geval. Voor de Intocht van Sinterklaas in Loosdrecht 
geldt nog steeds de bij besluit van 19 oktober 2015 verleende en in 2015 
gepubliceerde meerjarenevenementenvergunning voor 2015 en 2016. 
De aankomst in Loosdrecht is ook dit jaar bij Jachthaven Wetterwille.

Nederhorst den Berg
-  Stichting Recreatie Overmeer, loswal Overmeer en ijsbaantent parkeerter-
rein bij Sporthal De Blijk, Intocht Sinterklaas, meerjarenvergunning 2016-
2020 (20.10.16)

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

Kennisgeving incidentele festiviteiten
Kortenhoef
- Restaurant De Sloep, Moleneind 5, op 18 november 2016
Loosdrecht
- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op 9 december 2016 
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van toepassing.

Verkeersbesluiten 
Kortenhoef
-  Jan Stadelaarstraat t.h.v. huisnr. 7: opheffen  gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats in verband met omstandigheden belanghebbende 3-10-
2016 (bij GPP met aanvrager)

Loosdrecht
-  Jhr. van Sypesteynlaan  t.h.v. huisnr. 2: opheffen gereserveerde gehandi-
captenparkeerplaats in verband met omstandigheden belanghebbende 
10-10-2016 (bij GPP met aanvrager)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op afspraak, inzien 
in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. Voor 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).
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Het is weer echt herfst. De paddenstoelen ko-

men tevoorschijn, de temperatuur zakt, in de 

ochtend is er nevel en de bomen verkleuren. De 

herfst begint oorspronkelijk wanneer de dag 

precies zo lang is als de nacht. Wanneer het dus 

net zo lang licht is als donker. 

De herfst is de tijd van vruchten oogsten. Ei-

keltjes en beukennootjes vallen van de bomen, 

kastanjes liggen op de grond maar ook de ap-

pels en peren zijn rijp. Tijd om te oogsten en 

voor de dieren om een wintervoorraad aan 

te leggen. Er gebeurt dus van alles tijdens de 

herfst. Alles maakt zich op voor de winter.

De dieren zijn in druk in de herfst. Dit wordt 

naarmate de herfst vordert steeds minder. Vo-

gels zoals kievieten oefenen met elkaar boven 

weilanden voor de vlucht naar warmere landen, 

spreeuwen verzamelen in grote groepen om 

straks samen te vertrekken of te gaan slapen. 

Eekhoorntjes en muizen leggen een winter-

voorraad aan. Zelfs de vacht van onze honden 

verandert. De zomervacht valt uit en de dikke 

wintervacht komt ervoor in de plaats. Als de 

winter komt zijn ze er allemaal klaar voor. 

De herfst is ook de tijd van de kabouters. De 

plaatsjes van prachtige herfstkleuren, padden-

stoelen met daaronder een kaboutertje zijn 

veelvuldig zichtbaar. Maar waar komen die 

kabouters toch altijd vandaan? Volgens de boe-

ken van Rien Poortvliet wonen de kabouters in 

het bos. Ze hebben huisjes onder of tegen een 

boom. Daarin zit zelfs een badkamer, huiska-

mer en slaapruimte. Bij een andere boom heb-

ben ze een voorraadkamer waar ze de hele win-

ter op kunnen teren. 

Kabouters leven in, van en met de natuur. Ze 

helpen de dieren en de dieren helpen hen. Ze 

werken hard en zijn oersterk. Hun gezonde 

voeding en buitenleven laat ze wel 350 jaar oud 

worden. 

Maar hoe komen die kabouters nou onder een 

paddenstoel. In de boeken van Rien Poortvliet 

kom ik het niet tegen. Verder gravend in het le-

ven van de kabouter vond ik dat kabouters al 

heel lang voorkomen in legendes en mythen. 

Dit speelde zich vooral af in dorpen aan de 

rand van heidevelden en bossen. De kabouters 

kwamen in de nacht de huizen binnen via het 

rookkanaal om dan in huis allemaal klussen 

te gaan doen. Er werd schoongemaakt, opge-

ruimd en zelfs voor de baby gezorgd. Ze bleven 

komen als de mensen wat brood en melk voor 

ze klaar zetten (is het proberen waard).

De verhalen zijn net zo oud als de oudste ka-

bouter maar eigenlijk zit de eerste kabouter pas 

op een paddenstoel sinds 1920. Toen is er een 

schrijfster geweest die bedacht dat kabouters in 

paddenstoelen wonen. Wie er gelijk heeft weet 

ik niet. De oude legendes, Rien Poortvliet of 

de schrijfster. Kabouters en paddenstoelen zijn 

hoe dan ook met elkaar verbonden. Het is een 

feit dat kabouters niet weg te denken zijn uit 

onze kinderboeken, kinderliedjes, als tuinka-

bouter in onze tuin en op de herfstafbeeldin-

gen. Ze horen bij onze cultuur en natuur. Voor 

kinderen wordt het zo spannend en leuk in een 

bos als er af en toe een denkbeeldige kabouter 

het pad oversteekt….. en niet alleen voor kin-

deren….

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.

Kabouter Plop, Spillebeen of Pinkeltje….

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

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

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

De 11e van de 11e nadert met rasse schreden 

en daarmee de start van het nieuwe carna-

valsseizoen. De Turftrappers trappen af op 

zaterdagavond 5 november 2016 met de 

jaarlijkse Prinsenwissel. 

Zoals de traditie voorschrijft maakt de hofhou-

ding van het afgelopen seizoen plaats voor een 

nieuw gezelschap. Wie dat is, is voor een ieder 

nog een grote verrassing. Alle speculaties op so-

cial media ten spijt, u zult echt tot zaterdag moe-

ten wachten om duidelijkheid te krijgen. Ook 

het nieuwe Jeugdprinsenpaar zal op deze avond 

zijn opwachting maken, als altijd begeleid door 

onze 18 (!) Dansmariekes. Wilt u het afscheid 

van Prinses Lucie en Hofdame Suus niet missen 

en de Carnavaleske opkomst van de nieuwe Hof-

houdingen meemaken, kom dan a.s. zaterdag 

om 21.00 uur naar muziekgebouw ’t Akkoord, 

gelegen aan De Kwakel te Kortenhoef.  

Het hoe en waarom van de 11 nieuwe junior-

assistenten wordt duidelijk als u komt. Maar dat 

het iets unieks is in de geschiedenis van De Turf-

trappers kunnen we alvast verklappen.

Tot ziens, tot zaterdag (Alaaf Alaaf Alaaf). 

Wie wordt de nieuwe 
Prins(es) van Turvendonk?

• Oude 5, 7 en 10 duimers op pallet of losgestort 

• Diverse betonklinkers • Safari split 

• Wit-, geel en beton grind • Vulzand 

• Metselzand • Tuingrond • Gebroken puin

Middenweg 106 - 1394 AM Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 - 25 14 51- Telefax 0294 - 25 22 57

Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680

Kortingskoopavond
8 november 18.30-21.00
15% Korting op alles

-15%
Alleen bij Blokker Meenthof Kortenhoef
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Boeken

Vaak is het onderwerp poep nog een 

beladen thema, terwijl iedereen er 

dagelijks mee te maken heeft. Met 

‘De Poepdokter’ haalde schrijfster 

Nienke Tode-Gottenbos (34) dit uit 

de taboesfeer. 

Is het lastig om over poep te praten, dat 

geldt veelal ook voor de buikklachten 

of het ‘onderbuikgevoel’ die met dit 

onderwerp samenhangen. Veel men-

sen gaan online opzoek naar informa-

tie hoe ze van hun klachten kunnen 

afkomen. Dat goede voeding daarbij 

een belangrijke rol speelt wordt steeds 

meer erkend. 

Als directeur van Kortenhoefse uit-

geverij Splint Media zag Bianca Krij-

nen-Splint direct kansen voor Nienke 

Tode-Gottenbos om hierover een boek 

te schrijven. “Ik had zelf ooit wat klach-

ten en ben toen wat gaan googlen en 

ik kwam uit bij de blog van ‘De Groene 

Vrouw’, het medium van darmflorathe-

rapeut Nienke Tode-Gottenbos. Daar 

heb ik veel van opgestoken” vertelt Bi-

anca Krijnen-Splint enthousiast

Nienke Tode-Gottenbos: “Het was be-

vrijdend en ook wel taboedoorbrekend 

om na het succes van De Poepdokter 

in interviews op TV, radio en in overige 

media vrijuit te kunnen praten over een 

onderwerp dat ons allemaal aangaat, 

namelijk poep.” De Poepdokter is een 

bestseller waar al snel de behoefte ont-

stond aan een vervolg. Want hoe geef je 

vorm aan een anders samengesteld(e) 

ontbijt of lunch, ‘dan de stapels boter-

hammen die meestal meer uit gewoon-

te dan bewust gegeten worden?’ 

Vervolg

Splint Media en Tode Gottenbos bogen 

zich over deze vragen en dat resulteer-

de in de publicatie van ‘De Poepdokter 

bakt ze bruin’. Een boek met ruim 45 

snelle en makkelijke recepten voor een 

gezonde darmflora. Van ontbijt tot des-

sert. Maar ook met oefeningen voor 

een platte buik, leuke tips en weetjes 

over de darmflora, enzymen, eiwitten, 

vetten, alternatieven voor brood, glu-

ten, suikervangers en nog veel meer! 

‘De poepdokter bakt ze bruin’ is schit-

terend vormgegeven, leest makkelijk, 

bevat humor en hier en daar ontbreekt 

een relativerende kwinkslag niet. Ook 

is het prettig dat voedingsexpert Tod-

de-Gottenbos niet het vingertje heft 

over wat de juiste voeding is. Of voor-

schrijft hoeveel ingrediënten een ge-

recht exact moet bevatten. Maar vooral 

wil laten zien dat je met goede voeding 

het verschil kunt maken.

Wilfred Genee

Tv-presentator Wilfred Genee en zijn 

vrouw Lili kregen de eer om in Res-

taurant Robert in Hilversum het eerste 

exemplaar van ‘De poepdokter bakt ze 

bruin’ in ontvangst te nemen. Tot hi-

lariteit van de aanwezigen meldde de 

presentator van Voetbal Inside eerst, 

dat René van der Gijp zich met buik-

loop had afgemeld voor de live uit-

zending van Voetbal Inside, die Genee 

later op de avond elders in Hilversum 

moest presenteren.

Genee is als ambassadeur nauw ver-

bonden aan het initiatief voor betere 

Veel belangstelling voor ‘De Poepdokter 
bakt ze bruin’

Ton Lankreijer overleden
Vorige week woensdagnacht is de ’s-

Gravelandse auteur/ journalist Ton 

Lankreijer tijdens zijn huwelijksreis in 

Zuid- Frankrijk overleden aan een hart-

stilstand. De 63-jarige schrijver kwam 

in september in het nieuws door zijn 

spraakmakende zwartboek ‘Zelfmoord 

na vechtscheiding’ waarin hij de wan-

hopige strijd van de 48-jarige Frank om 

contact met zijn dochter beschrijft. 

Tijdens de boekpresentatie 

met echtgenote Karin Haak

voeding in voetbalkantines en is samen 

met zijn partner de auteur van ‘Vullen of 

Voeden’. Een wegwijzer voor ouders en kin-

deren die bewuster willen eten, bewegen en 

leven. Genee sprak Nienke Tode-Gottenbos 

bevlogen toe: “Jij hebt met je boek ‘poep’ op 

de kaart heeft gezet en meer dan dat. Ook 

de belangrijke waaromvraag ontbreekt niet 

in je werk.” En daarmee zegt Genee niets te 

veel. ‘De poepdokter bakt ze bruin’ is een 

aanrader! 

‘De Poepdokter Bakt ze bruin’; € 24,95; 

Uitgeverij Splint Media B.V.; ISBN 978-90-

824177-2-2; www.splintmedia.nl

Ooit gedroomd van uw eigen ro-

mantische kasteel? De vrijwilligers, 

actief in het kasteelmuseum en op 

het landgoed van Sypesteyn willen 

graag dat gevoel van ‘ons kasteel’ 

met jou delen. 

Op woensdag 16 november a.s. wordt 

de jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst 

voor nieuwe enthousiaste vrijwilligers 

gehouden. U bent van harte welkom 

om 11.00 uur of 19.30 uur op het kas-

teel, Nieuw-Loosdrechtsedijk 150 te 

Loosdrecht. (poort naast kasteel).

Onze vrijwilligers laten u graag zien 

wat zij doen en vertellen u daarbij 

waarom zij het belangrijk vinden dat 

zij hun energie geven aan het kasteel-

museum en landgoed. Het onderhoud 

van het landgoed, het kasteel en verde-

re opstallen, de rondleidingen worden 

in hoofdzaak door vrijwilligers uit-

gevoerd. De op deze wijze verkregen 

besparingen en opbrengsten komen 

voor 100% ten goede aan de Stichting 

Sypesteyn. Deze stichting is verant-

woordelijk voor het voortbestaan van 

dit unieke romantische kasteel met 

zijn historische tuin en veelzijdige col-

lectie.

Sypesteyn kan nog ‘vele handjes’ ge-

bruiken voor een gezonde exploitatie. 

Elk uurtje dat u helpt, is meegeno-

men. Bijna alle activiteiten zijn aan 

u op maat aan te bieden. En, wat het 

belangrijkste is: het is echt leuk. Vrij-

willigers geven al bijna 100 jaar het 

bestaansrecht aan Sypesteyn. Doet u 

mee? 

A.u.b. vooraf opgeven: 035-5823208 

of info@sypesteyn.nl. Meer info: Huib 

Tijssens, directeur (tel.5823208) of 

info@sypesteyn.nl 

Sypesteyn zoekt versterking 

DOOR: MARK HILBERTS

Wilfred en Lili Genee met schrijfster 

Nienke Tode- Gottenbos (rechts)

Aanstaande zondag 6 november or-

ganiseert de praisedienst-commis-

sie van de Protestantse Gemeente 

Nederhorst den Berg weer een bij-

eenkomst in de kerk op de berg met 

als thema compassie oftewel mede-

dogen, erbarmen. 

Danielle Rebel-Boeve, werkzaam bij 

de stichting Compassion, zal de over-

denking verzorgen. Compassion is 

een stichting die voorop stelt dat elk 

kind telt. Het is een internationale 

christelijke organisatie die zich inzet 

in 26 ontwikkelingslanden voor kin-

deren door, met behulp van een spe-

ciaal programma ter plaatse, hun ar-

moede te bestrijden.

De muziek zal deze middag verzorgd 

worden door Hugo de Graaff. De bij-

eenkomst begint om 16.00 uur, maar 

vanaf 15.30 kunt u binnenlopen voor 

koffie, thee of limonade. Want ook aan 

de kinderen is gedacht. Komt allen.

Compassie bij Praisedienst 
in Willibrordkerk  
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NEDERHORST DEN BERG- 

Het eerste Concert op de 

Berg in de Middeleeuwse 

Willibrordkerk was afge-

lopen zaterdagavond een 

prachtige opening met 

drie meesterstukken van 

Joseph Haydn, gespeeld 

door Camerata Amsterdam 

onder leiding van Jeroen 

Weierink. Zonder anderen 

tekort te doen, was celliste 

Lidy Blijdorp de ster van de 

avond. 

Oostenrijker Joseph Haydn 

(1732-1809), tijdgenoot van 

Mozart en Beethoven, leefde 

een groot deel van zijn leven 

ver van het muziekcentrum 

Wenen. Hij was hofcomponist 

aan het paleis van de familie 

Esterházy. Zijn werken werden 

al tijdens zijn leven geroemd. 

Hij componeerde naast vele 

pianowerken en concerti maar 

liefst 24 opera’s, 106 symfonie-

en, 10 missen en ook nog eens 

68 strijkkwartetten. 

Camerata Amsterdam, ruim 

bezet met violisten, twee cel-

listen, een contrabas en een 

viertal blazers opende met de 

eerste Symfonie. Waarbij je di-

rect wordt getroffen door een 

weldadig gevoel van warmte als 

de strijkers zich overgeven aan 

wat Haydn op papier heeft ge-

zet. Een lekkere start in presto, 

hoog tempo, gevolgd door het 

matig langzame andante en 

weer afsluitend in presto. Een 

goede opwarmer. Toen volgde 

een celloconcert met Lidy Blij-

dorp. Dat was werkelijk adem-

benemend mooi. Terecht wordt 

deze jonge soliste gezien als het 

grootste aanstormend talent. 

Zo gepassioneerd, zo sensitief. 

In haar turkooise lange jurk 

zit een jonge vrouw op een 

pianokruk die nerveus de zaal 

inkijkt. Zodra echter het orkest 

haar de ruimte biedt om mee 

te spelen, verandert haar hou-

ding. Ze lijkt een onverbrekelij-

ke eenheid met haar Rocca cel-

lo die zij van de bekende Anner 

Bijlsma in bruikleen heeft. De 

emoties die Lidy Blijdorp met 

de vier snaren van het instru-

ment weet te bewerkstelligen, 

zijn fantastisch. Zo gevarieerd 

en zo intens. Vooral tijdens de 

rustpunten in deze compositie 

speelt ze haar zelf geschreven 

cadensen fenomenaal. ‘Onthut-

sende muzikaliteit’ schreef de 

jury van de Amsterdamse Cel-

lobiënnale (die ze won). Dat 

waardeerde ook het publiek in 

het kerkje, een staande ovatie 

was haar deel. 

Aandachtig luisterde men na 

de pauze naar La Passione, de 

49e symfonie van de groot-

meester. 

Met klankkleuringen en vele 

nuances en verrassende wen-

dingen. Camerata Amsterdam 

was goed in balans, met pas-

sende ondersteuning van de 

blazers op de achtergrond. 

Helaas onzichtbaar. Dirigent 

Jeroen Weierink heeft met 

zijn ervaring ervoor gezorgd 

dat de 12 (!) nationaliteiten 

van het orkest goed met el-

kaar communiceerden, althans 

muzikaal. Een heerlijk Haydn 

avondje. 

Heerlijk Haydn-concert 
met uitblinkende celliste

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

Cultuur DOOR: HERMAN STUIJVER

Het kan u niet ontgaan zijn: 

Ankeveen kleurt BLAUW in 

het eerste weekend van no-

vember. Het begon enkele 

weken geleden met raad-

selachtige blauwe objecten 

her en der rond Ankeveen. 

De speculaties waren niet 

van de lucht.  Inmiddels zijn 

de vraagtekens verdwe-

nen.  Langzaam wordt alles 

duidelijk. 

Ook komt er steeds meer blauw 

op straat. Kijkt u maar eens op 

het Hollands en Stichts End. 

Blauwe strikken, blauw was-

goed, blauwe planten, blauwe 

dieren, blauwe pompoenen, 

enzovoort.

In Theater De Dillewijn wordt 

namelijk een 3 daagse  multi-

disciplinaire expositie gehou-

den door kunstenaars die zich 

allen hebben laten inspireren 

door de kleur BLAUW. Vijf 

kunstenaars, twee lezingen, 

muziek, ‘artistiek culinair’ en 

een fotowedstrijd voor kinde-

ren uit Ankeveen maken  deel 

uit van dit festival, zoals we 

het rustig mogen noemen. De 

expositie is gratis toegankelijk. 

Voor de lezingen en de muziek 

is het nodig om te reserveren. 

Geeft u vooral aan voor welk 

onderdeel u reserveert, en voor 

hoeveel personen.

Op zaterdag verzorgt Restau-

rant LEKR kunstzinnige op 

blauw geïnspireerde gerechtjes 

( tot 20.00 uur). In café-petit 

restaurant Het Wapen van An-

keveen kunt u het gehele week-

end terecht voor een ‘Blauwe 

hap’. De expositie is te bezich-

tigen op zaterdag van 11 tot 17 

uur en op zondag van 12 tot 17 

uur. Daaromheen zijn er lezin-

gen, is er muziek en meer. Op 

zaterdag zal vanaf 17.30 uur het 

fado concert plaatsvinden van 

Magda Mendes, en kunt u dus 

tot 20.00 uur genieten van de 

gerechten van Het Wapen van 

Ankeveen en LEKR. 

Kijk voor reserveringen en het 

volledige programma op de 

website www.dedillewijn.nl

Festival BLAUW in Dillewijn

* 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

Post ’s-Graveland

Nieuws brandweer

Twee nieuwe leden 

Maandag 24 oktober zijn er 

twee nieuwe leden voor onze 

post beëdigd. In Hilversum 

heeft burgemeester Broertjes 

de eed afgenomen van Patricia 

Pos en Simon Burdon. 

Zaterdagmiddag om half zes 

werd de brandweer gealar-

meerd voor een dier in nood op 

het Ankeveense pad. Passanten 

hadden een koe zien omvallen. 

Bij aankomst bleek dat de koe 

was overleden. Achteraf bleek 

hij te zijn gestikt in een appel. 

Dus ook hier in de omgeving 

geldt ‘niet voeren’.

Zondagmiddag rond half 2 

werd er een gezin niet lekker op 

de Kerklaan. De mensen waren 

bang voor CO dus zijn wij ge-

alarmeerd om te gaan meten. 

Helaas waren alle ramen in-

middels open gezet, dus kon-

den wij niets meten. Het gezin 

is door het ambulanceperso-

neel nagekeken. 

FysiotherapieAnkeveen
Voor snelle revalidaties & herstellen

Stichtse Kade 1 
Fysiotherapie Manuele Therapie Oefentherapie Fysio Fitness 
H.A.H. Erdmann en J. van Laar
Maandag t/m vrijdag geopend, en 's avonds op afspraak. 
Bel 035-5826250 of ga naar: www.fysiotherapieankeveen.nl
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Sport

De nationale de Boer Dier en 

Ruiter Jeugdveldrit van GWC 

de Adelaar wordt dit jaar 

verreden op zondag 6 no-

vember. Uit heel Nederland 

komen kinderen tussen 8 en 

14 naar het Kininelaantje om 

met elkaar uit te maken wie 

de sterkste is. 

Het oude parcours voldeed 

niet meer waardoor een be-

hoorlijk ingrijpende en verfris-

sende aanpassing hard nodig 

was. Een jaar geleden hebben 

slimme mannen met veel cy-

clocross- ervaring een nieuwe 

track ontworpen. Kombochten, 

wasbord, grotere zandbak, een 

diepe kuil en nieuwe trap met 

eronder een container voor op-

slag, zijn aangelegd. Nog voor 

de zomer is gras ingezaaid, 

zodat nu in de herfst de moun-

tainbikers en fietscrossers er 

zich naar hartenlust kunnen 

uitleven.

Veldrijden

De eerste koers begint om 

11.00 voor categorie 1; jongens 

en meisjes van 8 jaar oud. Het 

laatste startschot klinkt om 

14.10 voor categorie 7; de kin-

deren van 14 jaar. Vanuit het 

clubhuis is het mogelijk om 

de renners gedurende de hele 

wedstrijd goed te volgen.

Veldrijden is een hele andere 

discipline dan het racefietsen, 

het vereist souplesse, inzicht 

en heel veel behendigheid op 

de fiets. Daar leer je pas écht 

sturen; een bocht verkeerd in-

schatten betekent vaak dat je 

ineens meters moet goedma-

ken op je concurrenten. Soms 

moet je het zelfs bekopen met 

je neus in de modder. Het zijn 

spannende wedstrijden die, 

omdat ze veel energie van de 

renners vergen maar kort du-

ren.

Iedereen is van harte welkom 

op zondag 6 november vanaf 

10.30 uur om de sportieve ca-

priolen van de nationale jeugd 

mee te beleven op het Kininel-

aantje 3 ( sportpark Berestein). 

Spectaculaire jeugdwedstrijden 
op vernieuwd crossparcours

TOP OCCASIONS MET 3-12 MND  GARANTIE                                                                   
Twingo Expression 5drs l.blauw 02-2015 5000 km         10950,-

Twingo Parisienne 3drs wit 11-2013 52000 km    7250,-

Twingo Dynamique 3drs wit 09-2010 25000 km   5750,-

Clio Anniversary 5drs Aut.        zilvermet. 03-2011  74000 km   9700,-  

Clio Expression Tce  5drs zwartmet. 01-2010 99000 km   8600,-

Clio Estate GT-120-Automatic  zwartmet. 04-2015 32000 km 19500,-

Modus Initiale 1.6 Automatic    beigemet. 04-2006 53000 km   6450,-

Megane 1.6 Coupe zilvermet. 02-2001         115000 km   3750,-

Megane Estate Bose Tce-115 beigemet. 11-2012 28000 km        17600,-

Laguna Estate 1.8 Dynamique   blauwmet. 03-2004         134000 km   4250,-

Kadjar Intens Tce-130 roodmet. 07-2015   7000 km 27500,-

Espace  2.0 Expression d.blauwmet. 02-2006         105000 km   9750,-

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

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

Openingstijden:  Maandag van 10.00 tot 21.30

 Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.30

 Zaterdag van 10.00 tot 20.30

 Zondag van 14.00 tot 20.30

 Zuidereinde 254 's-Graveland 

 035 6550705

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

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN

                       We zijn woensdag tot en met zondag open.

KAN Nieuws 
November

Door: Willeke Veens – van der Wal en Wil van Erp 

Op dinsdag 8 november gaan alle KAN-paro-

chies en de parochies uit Hilversum op bede-

vaart naar O.L.V. ter Nood in Heiloo. Het is Ne-

derlands bekendste bedevaartplaats. De precieze 

datum van de oorsprong van de bedevaartplaats 

is er niet, maar in het archief van het aartsbis-

dom Utrecht is een geschrift bewaard gebleven 

uit 1409 waarin gesproken wordt over de ‘Onze 

Lieve Vrouwe capelle in de banne van Heilige-

loo’. Het is een prachtige plek om in dit Heilig 

Jaar van de Barmhartigheid de eucharistie te 

vieren en stil te zijn. Daarnaast is het zeker dit 

jaar een bijzondere plek, omdat dit in het bisdom 

Haarlem-Amsterdam één van de drie plekken is 

waar zogenoemde heilige deuren zijn geopend. 

Inmiddels is er al een grote bus vol geboekt en 

vanuit de KAN-parochies zal de bus vertrekken 

vanaf de H. Antonius van Padua- , de St. Mar-

tinus- en de O.L.V. Hemelvaartkerk. Het wordt 

vast een mooie dag met parochianen uit alle re-

gioparochies.

Allerheiligen & Allerzielen

Zondag 30 oktober jl. is in de katholieke ge-

meenschappen van Wijdemeren het feest van 

Allerheiligen en Allerzielen gevierd. Dit ‘dubbel’ 

feest kent een zeer lange traditie. De start ervan 

ligt al in de eerste eeuw toen christenen volop 

vervolgd werden en de nog jonge Kerk vele mar-

telaren telde. Martelaar (van het Griekse woord 

martus = getuige) was de bijzondere eretitel 

voor degenen die gedurende de christenvervol-

gingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het 

christelijke geloof met de dood moest bekopen. 

Deze martelaren werden oorspronkelijk in een 

gezamenlijke herdenking van alle martelaren 

vereerd, maar paus Gregorius III veranderde in 

732 het martelarenfeest in Allerheiligen. Niet al-

leen martelaren, maar ook heiligen worden dan 

herdacht. 

Tijdens Allerzielen worden degenen in gebed 

herdacht die gedurende het afgelopen jaar zijn 

gestorven. Daarbij hoort ook een bezoek aan het 

kerkhof, een traditie die tot op de dag van van-

daag op vele plaatsen, ook in het KAN,  wordt 

voortgezet. Tijdens de eredienst worden de na-

men van de overledenen van het afgelopen jaar 

genoemd, waarna in processie naar het kerkhof 

gelopen wordt om er samen te bidden. 

De gebruiken die zich rond het feest van Aller-

zielen hebben ontwikkeld, zijn talrijk. In België 

zet men grote potten chrysanten op de graven 

van familieleden zodat het vaak grijze kerkhof 

een kleurige bloemenzee wordt. In Midden en 

Zuid-Amerika wordt Allerzielen heel uitbundig 

gevierd. Hele families gaan naar het kerkhof met 

tassen vol eten en drinken. Ze versieren de gra-

ven met bloemen en slingers en gebruiken ter 

plekke gezamenlijke een uitgebreide maaltijd. 

Allerheiligenavond wordt in het Engels Hal-

loween of “All Hallows eve(ning)” genoemd. In 

Engeland heeft Halloween zich als wereldlijk 

feest, los van Allerheiligen en Allerzielen, sinds 

de zestiende eeuw verder ontwikkeld en vandaar 

uit verder verspreid. Met de kerkelijke feesten 

heeft het huidige Halloween niets meer te ma-

ken.

Kapel OLV ter Nood in Heiloo
Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

TE KOOP afsluitbare garagebox in woonwijk De Kuijer tus-
sen J.J. van Goyenstraat, Anton Mauvelaan en Frans Halslaan 
in Nederhorst den Berg. Dakbedekking is vervangen. Meer info 
op onze website.

Vraagprijs € 27.500,- k.k.

Oranjeweg 13, Kortenhoef

Hoekwoning uit de 30’er jaren met eigen oprit, erker, uitgeb. 
keuken en vrijst. st. berging., grote achtertuin op z-w, per-
ceelsopp. 271 m2. Dubbele beglazing, CV-ketel uit 2013, recen-
telijk buiten geschilderd, aanpassing aan huidige woonwensen 
nodig. Meer info op onze website. Woningruil is bespreekbaar, 
kandidaten die een koopwoning achterlaten tot € 225.000,- k.k. 
genieten de voorkeur. Onder voorbehoud gunning. 
 
Vraagprijs € 239.000,- k.k.

NIEUW

w w w . d e s p o t f a b r i e k . n l

Bij de Spotjes wordt 
het een ‘Heksenboel’

Op 5 november zal het in Kidswereld bol staan van 

de heksjes. Kom je meedoen? Het wordt een echte 

‘Heksenboel’. 

De kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn om half 10 weer 

van harte welkom om heksjes te knutselen met de 

Spotjes. We gaan het dit keer een tikkeltje spannend 

maken. Je mag je omkleden als een heks en met veel 

andere heksenvrienden en vriendinnen een heksendi-

ploma halen. Een beetje griezelen kan best, het Spot-

jesteam is er bij om de toverboel goed in de gaten te 

houden en al die heksen weer om 11.30 uur aan de 

ouders mee te geven.

De kosten zijn €3, dit is voor het knutselmateriaal, 

drinken en wat lekkers. Het Spotjesteam is weer druk 

met de voorbereiding en kijken uit naar jullie komst 

op zaterdag 5 november.
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Sport DOOR:  AD VAN BENSCHOP, DICK BLOM EN  MARC DEGEKAMP

Voetballen in Nederhorst 

Verrassend maar verdiende zege op koploper

Het eerste kwartier domineerde ASV 

‘65 en kreeg een paar dotten van 

kansen, doch Yoeri Tol en Sherrick 

Krind konden een geweldige kee-

pende Van Gils niet passeren. De 

Ankeveners hadden in die fase zeker 

twee keer moeten scoren.

Het was Ankevener Daantje Verdam 

die voor ‘s-Graveland vanaf 30 meter 

uit een vrije trap op een fantastische 

manier de 0-1 liet aantekenen, door in 

de kruising te schieten. ASV ‘65 pro-

beerde de gelijkmaker te forceren. Het 

bleef in die fase de beter voetballende 

ploeg, doch ‘s-Graveland had meer ef-

ficiency en in de 28ste minuut strafte 

dezelfde Verdam een verdedigingsfout 

genadeloos af, dat betekende de 0-2. 

Daarna waren de Ankeveners de weg 

kwijt en speelden slecht en onsamen-

hangend. 

Na rust kwam ASV goed terug in de 

wedstrijd en in de 68ste minuut was 

het Yoeri Tol die Benjamin Tol in staat 

stelde de 1-2 binnen te schieten. Het 

bleef spannend tot in de laatste minuut, 

toen Onasis Gyamfi zijn inzet tergend 

langzaam net naast de paal zag gaan. 

ASV ‘65 heeft wellicht 30% meer voet-

ballend vermogen in huis, doch ‘s-Gra-

veland leverde 50% meer strijd. Al met 

al een mooi kijkspel en een geslaagde 

middag voor de toeschouwers. Na af-

loop was het weer gezellig, want beide 

teams gaan goed met elkaar door een 

deur, met de penningmeester van ASV 

als de grote winnaar.

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal mist teveel kansen 

In een goed gespeelde wedstrijd 

won het collectief van Nederhorst 

verdiend van koploper Allen 

Weerbaar uit Bussum. 

Als de Bergers scherper waren geweest 

was een uitslag van 2-8 ook mogelijk 

geweest. Na de vroege voorsprong via 

Luuk van Huisstede kregen de rood-

gelen voldoende mogelijkheden om 

de score op te voeren. Broer Jesse van 

Huisstede op zoek naar zijn 100e tref-

fer voor Nederhorst 1 kreeg voldoende 

mogelijkheden maar wist dit echter pas 

9 minuten voor tijd te bekronen toen 

hij de belangrijke 1-2 wist te scoren. In 

de 77e minuut was de thuisploeg wat 

gelukkig op gelijke hoogte gekomen en 

dachten de vele meegereisde suppor-

ters dat het wel eens de genadeklap kon 

zijn. Nederhorst richtte zich echter op 

en via enkele prachtig uitgevoerde aan-

vallen wisten Luuk en Jesse van Huis-

stede de score op te voeren naar een 

ruime maar zeker verdiende 1-4 zege. 

Opvallend was het gedreven spel van 

elke speler die liet zien dat Nederhorst 

dit seizoen voor niemand onder hoeft 

te doen. 

Senioren

Nederhorst-2 won de uitwedstrijd in 

en tegen Abcoude met 2-3. Het derde 

wist vlak voor tijd met 2-2 een punt 

over te houden tegen koploper FC Am-

sterdam. Nederhorst- 4 kwam er tegen 

AS80 nauwelijks aan te pas en verloren 

met 0-6. Zaterdag-2 versloeg naaste 

concurrent Waterwijk in Almere met 

2-3 en steeg daardoor twee plaatsen op de 

ranglijst.

Jeugd onder 9

Onder 9-1 speelde in een spannend duel 

met 2-2 gelijk tegen IJburg AFC. JO9-2 

kon het niet bolwerken tegen Buitenboys 

en verloor met 3-7. JO9-3 wonnen in een 

leuke wedstrijd nipt van en in Huizen met 

2-3. JO9-4 moest de winst aan FC Breuke-

len laten maar de allerjongsten JO9-5 won-

nen met 7-1 ruim van Hertha.

Zie: www.vvnederhorst.org

De redding van Jorino van Gils in 

de 2e minuut van de wedstrijd was 

de meest cruciale van de wedstrijd. 

Hij voorkwam daarmee op schitte-

rende wijze een vroege voorsprong 

voor de gastheren. De tegenaanval 

leidde tot de 0-1. 

Een vrije trap, toegekend na een over-

treding op Daan Verdam, werd door 

hem zelf wonderschoon tot doelpunt 

gepromoveerd. Hij verdubbelde even 

later zelf de voorsprong door een pre-

cieze schuiver in de hoek. Gedurende 

de wedstrijd hadden de Ankeveners 

het meeste balbezit, maar was het drei-

gend zonder echt grote kansen te cre-

eren. Die had ‘s-Graveland wel, maar 

verzuimde om de wedstrijd definitief 

te beslissen. Met het uitblijven van de 

genadeklap en de aansluitingstref-

fer van ASV’65 bleef het tot het einde 

spannend. De 1-2 stand bleef echter 

staan. Kijk voor een uitgebreider ver-

slag op onze site.

Jongens en meisjes onder 15

Ruststand 3-0 en eindstand 3-5 over-

winning! Dat was knap van de JO15-

1 tegen Wasmeer JO15-1. JO15-2 was 

vrij en helaas verloor JO15-3 met 5-1 

uit bij Altius JO15-5. De mooiste over-

winning bij onder 15 kwam zaterdag 

van JO15-4. Het was namelijk de eerste 

van dit seizoen. Huizen JO15-7 werd 

met 3-4 verslagen! MO15-1 moest naar 

Aalsmeer en verloren met het kleinst 

mogelijke verschil: 2-1.

Voetballen in ’s-Graveland 

Winst op ASV in derby

Good old greens 

De veteranen verliezen van het altijd lastige 

TOS Actief. Met de rust was het nog 1-1, 

nadat Virgil de Windt voor ASV ‘65 zeer 

fraai de gelijkmaker binnenschoot. Na rust 

werd het een enigzins geflatteerde 2-7 zege 

voor de Amsterdammers.

JO17 wint

Het team van Oscar Schouten won op-

nieuw en nu met 3-4 nadat ze met de rust 

met 2-0 achterstonden. Zeer knap die men-

tale weerbaarheid die de tweede helft ge-

toond werd.

 

IJsclub Nederhorst heeft in samenwer-

king met gemeente Wijdemeren de 

vergunning weer verkregen om Neder-

horst on Ice te organiseren. “Wij, van 

IJsclub Nederhorst hebben een goede 

relatie met Wijdemeren maar er moest 

eerst de juiste procedure gevolgd wor-

den” zegt voorzitter Aad Dijs. “De ge-

meente staat achter dit evenement, wat 

een verrijking is voor alle dorpen uit 

Wijdemeren.”

Samenwerking met de buurt en omlig-

gende bedrijven staat ook altijd hoog 

op de agenda van de ijsclub. Aan het 

begin van het seizoen worden de di-

rect omliggende bewoners uitgenodigd 

voor een informatieavond om het pro-

gramma te bekijken. Er is altijd ruimte 

voor inspraak voor verbeteringen om 

alles zo soepel mogelijk te laten lopen. 

Ook Brandweerpost Nederhorst is al-

tijd betrokken bij de opbouw. Om de 

veiligheid en een brede toegang vrij te 

houden én om de uitrukkende hulp-

diensten niet te belemmeren.

“Dat het evenement breed gedragen 

wordt, bewijzen de bijna 300 vrijwilli-

gers die er elk jaar weer naar uitkijken 

om te komen helpen.” volgens Henry 

van Tiggelen, vaste steunpilaar van 

Nederhorst on Ice. Ook lokale en re-

gionale bedrijven scharen zich achter 

de IJsclub. Zij verlenen hun diensten of 

sponsoren een geldbedrag. Ook de lo-

kale horeca is enthousiast, zo biedt het 

Spieghelhuys een speciaal arrangement 

aan. “Tuurlijk zijn wij enthousiast, dit is 

uniek in de regio”, zegt Eelco de Jong, 

uitbater van de brasserie.

Nederhorst on Ice veilig gesteld

Senioren

Tot vlak voor rust ging VR1 goed mee met 

Wartburgia VR5 dat hoog op de ranglijst 

bivakkeert. Na rust liep Wartburgia lang-

zaam weg met 2-5 eindstand tot gevolg.

Gelet op het aantal gedwongen mutaties 

binnen de selectie en een aantal niet fitte 

spelers bij het 2e stemde de 3-3 in en tegen 

het lastige Achterveld niet tot veel ontevre-

denheid. Ondanks het puntverlies. Het 3e 

kon niet winnen noch scoren: 0-2 tegen 

FIT 4. Het 4e won thuis met 4-1 van Bui-

tenboys en na twee nederlagen smaakte 

35+ weer het zoet der overwinning, 2-0 te-

gen Nautilus.

Zie: www.svsgraveland.com

“Dit jaar hebben we ook elke vrijdagmid-

dag vanaf 17.00 uur een borrel, voor de 

sponsors. Tijdens dit ‘Bergs garnituuruur’ 

kunnen ze onder het genot van een garni-

tuur en een drankje, netwerken Natuurlijk 

zijn ook de vrijwilligers, of andere mensen 

welkom.” aldus Joke Callenbach . 

“Het is rot dat de ijsbanen in Hilversum en 

Bussum op losse schroeven staan”, zegt de 

voorzitter, “maar iedereen is natuurlijk bij 

ons ook van harte welkom, op onze over-

dekte ijsbaan.” Nederhorst on Ice is open 

vanaf 25 november t/m 8 januari 2017. In-

formatie: www.nederhorstonice.nl
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Nieuws 
Club 4711
Uitslag Club 4711 

tegen BV Geinbur-

gia: 5-8

Maandag 24 okt.: Mw. D. Gi-

avarra - Dhr. H. de Vries 0-3, 

Dhr. M. Boelhouwer - Dhr. T. 

Boots 0-2, Dhr. B. Worp - Dhr. 

N. de Vries 2-0, Dhr. A. de Bruin 

- Dhr. T. Hemelrijk 1-3, Dhr. M. 

Zieleman - Dhr. J. Coenraats 

2-0

Uitslag maandtoernooi biljar-

ten

Zaterdag 29 okt.: 1. Dhr. J. Uit-

denBosch & Dhr. M. v.d. Velden 

(10 pt.), 2. Dhr. M. Boelhouwer 

& Mw. D. Giavarra (7 pt.), 3. 

Dhr. J. van Greuningen & Dhr. 

J. van Wijnen (5 pt.), 4. Mw. L. 

Pappot & Dhr. C. UitdenBosch 

(4 pt.), 5. Mw. T. Bos & Dhr. R. 

van Huissteden (4 pt.)

Programma Club 4711

Donderdag 3 nov. 19.30 uur: 

onderlinge competitie BV 

Overmeer, zaterdag 5 nov. 16.00 

uur: herfstcompetitie biljar-

ten, maandag 7 nov. 19.30 uur: 

herfstcompetitie biljarten

Nieuws Biljartvereniging 

Overmeer

Uitslag onderlinge competitie 

27 okt.: W. Clements - T. Ot-

ten 1-1, J. Kloosterman - R. 

Korteling 2-0, W. Lam - M. v.d. 

Velden 2-0, H. Stalenhoef - M. 

Verlaan 2-0

Stand aan kop: J. Kloosterman 

8-16, H. Stalenhoef 8-15, W. 

Lam 8-12

Programma BV Overmeer: 

donderdag 3 nov. 19.30 uur: 

onderlinge competitie

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.

Het leven is niet altijd rooskleu-

rig. Als het even tegenzit, leer je 

jezelf wel echt kennen. Zodra je 

beter met tegenslagen leert om 

te gaan, zul je rustiger in het 

leven staan. Iedereen krijgt een 

keer te maken met tegenslagen. 

Je zult het soms niet eens zien 

en de andere zal het binnenko-

men als een mokerslag. Bij som-

mige tegenslagen kom je er juist 

beter uit. Ik probeer zelf altijd 

de quote voor me te houden: 

every set back, is a sit back for a 

come back. 

Nu gaat dit natuurlijk niet over 

een overlijden of ziek wor-

den. Maar wel over de kleinere 

dingen. Ik heb dit jaar gesollici-

teerd naar een functie waarvan 

ik echt dacht dat het bij mij zou 

passen. Ik kwam door iedere 

ronde heen en het leek er niet 

op dat ik zou zakken en toch… 

op het laatste moment werd het: 

nee. Ik had al van alles voorbe-

reid. Ik wist echt even niet meer 

wat te doen. Puntje bij paaltje 

heb ik nu een fantastische baan 

die veel beter bij mij past dan bij 

die andere.

Zo kwam ik erachter dat het 

beter is om tegenslagen te voor-

komen en dat kan niet bij ze al-

lemaal, dat moet je goed besef-

fen. Maar zoals ik had met die 

baan, dat had ik kunnen voor-

komen. Ik had me er niet te veel 

op moeten verheugen. Je kunt 

je op sommige gebeurtenissen 

psychologisch voorbereiden. 

Probeer daar voor jezelf eens 

een strategie voor te bedenken. 

Is er een tegenslag geweest, geef 

het dan een plekje en laat het 

los. Onderneem leuke dingen. 

Probeer er iets positiefs uit te 

laten komen. En heb er vertrou-

wen in, geloof dat alles met een 

reden gebeurt. Wat ik zelf ook 

heel fijn vind, is mijn gevoe-

lens van me af te schrijven. Zo 

zet je alles op een rijtje en geef 

je alles een plekje. Maar ook het 

uitspreken helpt, praat er over. 

Krop het niet op.

En ja, daar ben ik weer: medi-

teer! Je komt dichter bij jezelf 

en weet meer wie je bent. Re-

lativeer! Probeer je tegenslag in 

een groter geheel te plaatsen. En 

bekijk het eens vanuit een ander 

perspectief. 

Denk positief, geloof in jezelf. 

Neem deze twee quotes mee in 

het dagelijkse leven. “Always, al-

ways, always believe in yourself. 

Because if you don’t, who will.” 

En van Paulo Coelho: “Believe 

in yourself, take action, perse-

vere and always desire success 

more than you fear failure.”

Voor meer inspiratie/vragen/

reageren:

www.behappyandhealthy.nl

facebook.com/behappyand-

healthynow

Be Happy & Healthy

Omgaan met tegenslagen
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Een mistig sfeerbeeld in Oud Kortenhoef. 

Over de extra brug wordt zand aangevoerd om de 

begraafplaats bij de NH-kerk ± 1 meter op te hogen. 

Dat gaat minimaal 8 weken duren. 

Wijdemeren in Beeld

Maandprogramma De Dillewijn 

Woensdag 16 november 

Publieke werken(2015) FILM

Aanvang 20.15 uur; Toegang  € 6,50   

Woensdag 23 november 

Koeterwaals 

Buurman en buurvrouw vieren Sinterklaas

FAMILIEVOORSTELLING vanaf 3 jaar

Aanvang 15.30 uur; Toegang € 7,50 

Vrijdag 25 november

Emilio Guzman CABARET

Alle mensen verzamelen

Aanvang 20.15 uur; Toegang € 18,00

Dinsdag 29 november 

Michiel Borstlap & 

Sherry Dyanne CONCERT

Aanvang 20.15 uur; Toegang € 22,00

Theater De Dillewijn • Stichts End 57

1244 PL Ankeveen • info@dedillewijn.nl

Zondags open 
12.00-18.00 uur

Bij Blokker Meenthof Kortenhoef van zondag 6 november t/m 18 december


