
ANKEVEEN- Aan het eind van een 

concert in De Dillewijn overhandig-

de All Directions!- voorzitter Pauline 

Verzijden zondag jl. een cheque van 

2500 euro aan Karin Smits van de 

Stichting MS Research. 

Het koor All Directions! had al tijdens 

de ’12 uur van Ankeveen’ 500 euro bij 

elkaar geroeid voor dit goede doel, on-

derzoek en bestrijding van multiple 

scelerose. Het benefietconcert in een 

volle theaterkerk bracht 2000 op. “Een 

fantastisch resultaat” volgens de trotse 

initiatiefnemer Trees Koot- de Kwant 

“Mede door de kaartverkoop en de vele 

sponsors.” Aanleiding voor deze actie 

was onder andere het feit dat de jonge 

Dianne Heystee jarenlang pianiste was 

van het koor en nu leeft met MS. Zij is 

afgestudeerd aan het conservatorium 

en gaf samen met Remy Schreuder een 

hoogstaand blokfluitconcert. Afgewis-

seld met twee solo’s van trompettist/ 

bugelist Bruce Skinner die ook het 

koor naar grote hoogten stuwde. Het 

zong 12 afwisselende songs, waarvan 

de zaal optimaal genoot. De Grande 

Finale met ‘Schouder aan Schouder’ 

was een emotioneel slot van een mooie 

middag. 

Op vrijdag 16 december geven All Di-

rections, het Snowekoor en de Big Bad 

Bruce Band om 20.00 uur een Kerst-

concert in de Martinuskerk. Kaarten 

nu al te bestellen: alldirections@out-

look.com.

Trees Koot, Pauline Verzijden 

en Karin Smits 
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Ambtelijke fusie SCC BOS Schoolschaken Schiomlikkers

€ 2500,- voor MS Research

WIJDEMEREN- Op de avond dat 

aan de andere kant van de oceaan 

Donald Trump werd gekozen tot pre-

sident van de Verenigde Staten kab-

belden aan de Loosdrechtse Rading 

de Algemene Beschouwingen van 

de Wijdemeerse politieke partijen 

rustig voort in de raadzaal. 

DOOR: HERMAN  STUIJVER

Tussen 14.30 uur en 22.15 uur (met 

twee uur pauze) spraken de lokale poli-

tici bijna 6 uur over de financiële plan-

nen voor 2017 en daarna. Alle partijen 

stemden voor de begroting, dat was 

tekenend voor de constructieve sfeer. 

Sommigen zouden het zelfs ‘tam’ kun-

nen noemen. Er was weinig commo-

tie over geld. Voor de inwoners is het 

aangenaam dat in 2017 de woonlasten 

‘zichtbaar’ omlaag gaan door minder 

afvalstoffenheffing. Eerst was er sprake 

van ruim 40 euro per huishouden, later 

werd dat concrete bedrag eruit gehaald. 

Alleen PvdA/ GroenLinks stemde te-

gen dit amendement van De Lokale 

Partij dat wel meer succesvolle voor-

stellen had. Zo steunde de raad una-

niem hun voorstel om bij de verkoop 

van de Dennenlaan in Loosdrecht te 

onderzoeken of een mix van sociale 

bouw voor jongeren en ouderen (man-

telzorg) mogelijk is. 

Visie

Zoals gebruikelijk openden de fractie-

voorzitters met een toespraakje waarin 

hun politieke visie werd verwoord, in 

totaal 29 kantjes A-4. Van de grootste 

partij, het CDA, vertelde Jan Verbrug-

gen dat 2017 ‘het jaar van de ambities’ 

zou worden, met duurzaamheid, wo-

ningbouw en openbaar groen als speer-

punten. René Voigt van Dorpsbelangen 

toonde iets minder bevlogenheid, hij 

vond het een realistische begroting 

en kondigde aan dat ‘bestuurlijk zelf-

standig blijven’ de inzet van zijn par-

tij was bij de verkiezingen van 2018. 

D66-leider Joost Boermans had voor 

de stijlfiguur van een gesprek in de Pa-

rijse metro gekozen. Tussen ‘Charles de 

Gaulle’ en ‘Pont Neuf ’ besprak hij met 

een onbekende Parijzenaar de Wijde-

meerse politiek. Dat de ophanden zijn-

de fusie niet in de stukken voorkwam, 

vond Boermans opvallend. Namens 

de VVD zei Sieta Vermeulen dat veel 

liberale wensen al waren gerealiseerd, 

ze wilde nog ‘enkele puntjes op de i zet-

ten’. En Stan Poels (PvdA/ GroenLinks) 

had zeven actiepunten, variërend van 

vluchtelingenopvang tot de noodza-

kelijke schaalvergroting voor Wijde-

meren. Gert Zagt van De Lokale Partij 

keek vooral naar de eigen inwoners en 

zag dat Wijdemeren in staat is om zelf 

veel op te lossen. 

Debat

Scherp debatteren is een gave die niet 

veel Wijdemeerse politici is gegeven, 

dus werd dit uurtje vol gepraat met 

het uitwisselen van standpunten over 

verschillende kwesties. Kenmerkend 

was de opmerking van Jan Verbruggen 

(CDA) die stelde ‘daar overvalt u me 

mee’ toen de burgemeester hem vroeg 

als woordvoerder van de grootste partij 

het debat te openen.  

Het pittigst was de mening van coali-

tiepartner- VVD die vond dat 40.000 

euro voor het opruimen van overhan-

gend groen teveel van het goede was. Je 

kunt bij diverse GAD- stations terecht, 

inwoners behulpzaam zijn om daar-

voor speciaal de gemeentewerf op de 

Kwakel te openen, vonden de libera-

len geldverspilling. Hun amendement 

Rustige en constructieve Algemene 
Beschouwingen

kreeg een ruime meerderheid, alleen het 

CDA stemde tegen.  

Amendementen / moties

De discussie met vragen aan B&W en 

daarop volgend de antwoorden zijn inte-

ressant voor de fijnproevers, doch staan 

wellicht ver af van wat burgers bezig houdt. 

Dat bewijzen de lege stoelen in de raadzaal. 

Het resulteerde uiteindelijk in vier amen-

dementen (wijzigingsvoorstellen) en acht 

moties (nieuwe voorstellen). Er komt een 

Duurzaamheidsfonds en de Welstands-

commissie wordt weer niet afgeschaft. Ie-

dereen wil een studie naar een betere in-

richting van het Loosdrechtse Lindeplein, 

een zonneweide ( zonnepanelen) bij plan 

Groenewoud en één nationaal park van 

de plassen met de Utrechtse Heuvelrug 

en bovendien dat de cabombaplanten ook 

volgend jaar uit de plassen worden geknipt, 

geplukt of gezogen. 

Op verzoek van D66 en PvdA/GroenLinks 

zal Wijdemeren het herplanten van bomen 

intensiveren. De meeste raadsleden wil-

len dat het percentage van 60% verhoogd 

wordt naar 75%. CDA en VVD stemden 

verdeeld voor. Het CDA-voorstel om de 

veiligheid op de Vreelandseweg tussen de 

twee kanaalbruggen aan de orde te stellen 

werd ook aangenomen. Evenals de DLP- 

motie om de pakkans van horecagelegen-

heden die alcohol geven aan jongeren on-

der de 18 te verhogen door het instellen van 

een tweede buitengewone opsporingsamb-

tenaar (BOA).  Meer was er niet, dit was het 

slot van een rustige vergadering Algemene 

Beschouwingen. 

B&W (links) overlegt met de staf tijdens een 

schorsing (foto: Douwe van Essen // WWK)
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius    
  Wo. 23 nov.: 19.00 uur: 
 J. Dresmé.

◗ St. Martinus    

  Zie H.Vitus  zo. 20 nov.  

◗ OLV Hemelvaart  
 Zie H.Vitus  zo. 20 nov. 

◗ H. Vitus, Hilversum  
 Zo. 20 nov.: 10.30 uur: 
 Regiopastores.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 20 nov.: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel  
 Zo. 20 nov.: 10.00 uur:
 Ds. J. Bodisco. 
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland   
 Zo. 20 nov.: 10.00 uur:
 Ds. G. J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 20 nov.: 09.30 uur:
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef
 Zo. 20 nov.: 11.00 uur
 Nescio-lezing. 

Streek Gemeenten 
◗  Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 20 nov.: 10.00 uur: 
 R. Speelman.
◗  Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 20 nov.: 10.00 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. 16 nov. 15.00 u. Boswachter spreekuur NM, Noordereind 54D, Gr. 

wo. 16 nov. 20.15 u. Film ‘Publieke Werken’ Dillewijn. Ankeveen

vr. 18 nov. 20.15 u. Concert SaxYOn Jagthuis,Middenwg88, NdB.

za. 19 nov. 12.00 u. Intocht Sint Kortenhoef / ’s-Graveland Smidsbrug, Kortenhoef

za. 19 nov. 13.45 u. Intocht Sint Ankeveen Martinuskerk, Ankeveen

za. 19 nov. 16.00 u. Intocht Sint Nederhorst den Berg Loswal, Overmeersewg, NdB.

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

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

zo. 20 nov. 11.00 u. Nesciolezing  ‘Angst voor fanatisme’ Oude Kerkje, Kortenhoef

zo. 20 nov. 15.00 u. Expo ‘Aziatisch Happy Hour’  McSorley, Zuidereind 124

zo. 20 nov. 15.30 u. Concert Peter de Cocq en vrienden Jagthuis;Middenwg88; NdB.

wo. 23 nov. 15.30 u. Sinterklaasvoorstelling (vanaf 3 jr.) Dillewijn, Kortenhoef

23-26 nov. 20.00 u. Toneel DSO ‘Liefde half om half ’ De Dobber, Kortenhoef

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

do. 24 nov. 20.00 u. Gemeenteraad Bestuurlijke Toekomst Rading 1, Loosdrecht

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

vr. 25 nov. 20.00 u.  Ledenverg. IJsclub ‘Ons Genoegen’ Oude School, Kortenhoef

vr. 25 nov. 20.15 u. Cabaret Emilio Guzman Dillewijn, Ankeveen

za. 26 nov. 09.00 u. 4xG Rommelmarkt De Fuik, Kortenhoef

za. 26 nov. 13.00 u. Inloopmiddag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef

zo. 27 nov. 15.30 u. Concert Trio 258 Jagthuis,Middenwg.88, NdB.

zo. 04 dec. 15.00 u. D3D Jamsessie De Drie Dorpen, Ankeveen

za. 10 dec. 10.00 u. A Christmas Carol Kerstmarkt Het WD-Plein, NdB. 

vr. 23 dec. 18.00 u. Lichtjesmarkt Ankeveen Marktplein, Ankeveen

Activiteiten agenda
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WIJ

WIJDEMEREN- In een uitzending van 

vijf kwartier voor GooiTV wisselden 

de Wijdemeerse fractievoorzitters 

van gedachten over een eventu-

ele fusie met Hilversum. Voor het 

eerst zei CDA-fractievoorzitter Jan 

Verbruggen klip en klaar dat zijn 

partij kiest voor een blijvende amb-

telijke fusie, het liefst met Hilversum.

“En dus geen bestuurlijke fusie” voegde 

de leider van de grootste fractie eraan 

toe. Wat hem betreft wordt dat ook in-

zet van de verkiezingen in 2018. Eer-

der dit jaar verkende het CDA diverse 

bestuurlijke modellen. In Aalsmeer 

hoorden ze positieve geluiden over een 

ambtelijk samengaan met Amstelveen. 

Dat levert efficiencywinst op, terwijl 

de inwoners toch kunnen blijven aan-

kloppen bij de eigen gemeenteraadsle-

den. Het vergt wel een uitermate sterke 

gemeentesecretaris die Wijdemeren te 

vuur en te zwaard zal vertegenwoor-

digen op het Hilversumse stadhuis. 

Overigens gaat Verbruggens voorkeur 

uit naar Hilversum, maar het kan ook 

een andere ambtelijke partner worden. 

Op de forse kritiek op het Hilversumse 

ambtenarenapparaat in het Rekenka-

merrapport ‘Slank en Hoogwaardig’ 

– angstcultuur, niet efficiënt, slechte 

samenwerking - antwoordde de CDA-

voorman dunnetjes dat er ook posi-

tieve punten in het rapport stonden, 

zoals het geslaagde inkrimpen met 77 

banen. Gert Zagt van De Lokale Partij 

vond in het goede functioneren van 

de Wijdemeerse ambtenaren juist een 

argument om zo lang mogelijk zelf-

standig te blijven. Wel zoeken naar sa-

menwerkingspartners om zo krachtig 

mogelijk te blijven, zei hij. Voor Joost 

Boermans van D66 is met het bestuurs-

krachtonderzoek allerminst bewezen 

dat Wijdemeren zijn doelstellingen qua 

leefbaarheid niet kan waarmaken. Zijn 

partij zal een dezer dagen met een ei-

gen zienswijze komen, waarin een in-

tensieve samenwerking met anderen 

wordt uitgewerkt. Ook Dorpsbelanger 

René Voigt kiest voor zo lang moge-

lijk zelfstandig voortbestaan. Hij wees 

er op dat Loosdrecht. ’s-Graveland en 

Nederhorst den Berg in 2002 gefuseerd 

zijn om niet door Hilversum te worden 

opgeslokt. Bij een nieuwe fusie zullen 

de kosten alleen maar toenemen, wist 

deze ervaringsdeskundige. Voor Stan 

Poels van PvdA/GroenLinks geen twij-

fels: “Zo snel mogelijk op weg naar één 

gemeente Gooi en Vecht. We moeten 

naar een schone en leefbare toekomst. 

Dat kan alleen met een krachtig be-

stuur. Er is nu veel te veel bestuurlijke 

drukte.” Wel gaat Poels akkoord met 

de ‘tussenstap’ van een ambtelijke fu-

sie. Ook Sieta Vermeulen van de VVD 

Politieke statements over fusie voor Gooi-Tv 

CDA kiest voor ambtelijke fusie voor langere tijd

ziet die tussenstap als onvermijdelijk, doch 

zij wil het onderzoek hiernaar uitbreiden 

met andere gemeentes. ‘Stip op de horizon’ 

blijft één gemeente Gooi en Vecht. “Want 

wat goed is voor de Gooi- en Vechtstreek 

is goed voor Wijdemeren. Je bent dan een 

sterkere partner naar de metropool Am-

sterdam en Utrecht” delibereerde zij. Ove-

rigens ook Jan Verbruggen ziet dat als het 

uiteindelijke doel. Tot eind november zul-

len partijen deze standpunten zo scherp 

mogelijk op papier proberen te krijgen. 

(v.l.n.r.) Boermans, Zagt Verbruggen, 

Voigt, Vermeulen en Poels 

(foto: Douwe van Essen //WWK)

Zijn B&W van Wijdemeren blind of 

doof? Want naast de 7.734 hand-

tekeningen van Wijdemeren2020 

tegen een fusie, wijst ook de en-

quête van de gemeente zelf uit 

dat Wijdemeerders er niets voor 

voelen.   Dus ook geen ambtelijke. 

Samenwerking met omliggende 

gemeenten krijgt in de enquête de 

voorkeur (51%). 

DOOR: WIJDEMEREN 2020

Dames, heren raadsleden, uw stand-

punt kan dus niet anders zijn dan: we 

blazen een fusie met Hilversum af. Er 

komt dus ook geen ambtelijke fusie. 

Want dit is in feite de opmaat voor een 

bestuurlijke fusie, die slechts een dure 

en onnodige tussenstap zou zijn naar 

de door de provincie nagestreefde 

vorming van Gooistad. Neem dus uw 

verantwoordelijkheid en voer uit wat 

de inwoners van Wijdemeren willen: 

zo lang mogelijk zelfstandig blijven, 

waarbij nauw wordt samengewerkt 

met andere gemeenten. Zet deze optie 

in uw verkiezingsprogramma’s voor 

2018 en laat de burgers hier dan zelf 

democratisch over beslissen.

OZB fabel

In de enquête van de gemeente stond 

de vraag: ‘Ik heb er extra geld voor over 

om zelfstandigheid van Wijdemeren 

langer te behouden.’ Daarmee sug-

gererend dat zelfstandigheid duurder 

zou zijn. Omdat de OZB in Hilversum 

lager is denken sommigen dat een fu-

sie voor hen OZB-verlaging oplevert. 

Laten we beide fabels even ontzenu-

wen. Wijdemeren houdt jaarlijks geld 

over op de begroting. OZB-verhoging 

is dus onnodig. Bedenk daarnaast, dat 

een fusie vele miljoenen euro’s kost 

en dan is er ook de efficiencykorting. 

Per inwoner geeft de overheid minder 

Wijdemeerders willen ook geen ambtelijke fusie
geld aan grotere gemeenten omdat deze 

goedkoper zouden werken. Dit blijkt zel-

den het geval, dus heeft de nieuwe, grotere 

gemeente al snel een begrotingstekort. En 

wat gebeurt er dan? Juist, de OZB gaat 

omhoog. Laat u dus geen zand in de ogen 

strooien. Elke fusie kost de burger gewoon 

heel veel geld en levert zelden of nooit de 

voordelen op die men er op papier van 

verwachtte. Niet doen dus! 

NEDERHORST DEN BERG- Het gaat 

echt weer gebeuren! Jongens en 

meisjes, papa’s en mama’s, opa’s en 

oma’s, het is ook dit jaar weer span-

nend. Het wordt al wat kouder, het 

kan ook gaan regenen, maar de Sint 

is in aantocht. 

Hopelijk heeft hij voldoende brandstof 

om naar de loswal te kunnen varen. 

Die mooie plek om het dorp te betre-

den. Als de aanwonenden de auto’s 

willen wegzetten, kunnen de kinderen 

heel dicht bij de boot staan en de Sint 

persoonlijk welkom heten. Eigenlijk is 

dat altijd het mooiste van het dorp, het 

is allemaal heel dichtbij. Dan stapt hij 

op zijn paard en samen met alle Zwarte 

Pieten lopen we dan over de Nieuwe 

Overmeerseweg naar de Blijklaan in de 

schaatstent.

En daar gaan we een feestje vieren, ge-

woon lekker gezellig, met muziek, met 

de Sint, met de Pieten en alle ouders 

en grootouders. Ze mogen echt alle-

maal komen. Voordat jullie naar huis 

gaan krijgen de kinderen van 2 t/m 9 

een verrassing van de Pieten. Kinderen 

die ziek zijn kunnen daar aangemeld 

worden, dan zorgen de Pieten dat de 

verrassing thuis wordt bezorgd. Begin 

maar vast met mooie tekeningen voor 

de Sint te maken, trek je mooiste kleren 

aan, bedenk alle vragen die je ooit aan 

de Sint wilde vragen, smeer de kelen, 

zodat er luid gezongen kan worden, 

schrijf je verlanglijstjes, dan wordt het 

weer een gezellig feest. De Sinterpot-

ten staan vol geduld op uw bijdragen 

te wachten bij de winkeliers. Nog een 

paar nachtjes goed slapen voor het gro-

te feest in Nederhorst den Berg.

Zie ginds komt de stoomboot 
om 16.00 uur aan

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

Het gebeurt niet vaak, maar een enkele 

keer slaat een bezorger weleens een brie-

venbus over. En dat vindt u uiteraard 

heel vervelend, want de meeste mensen 

kijken uit naar dit blad. Geen Weekblad 

Wijdemeren ontvangen? 

Dan graag direct bellen naar: 

0294-25 62 00. 

Dan proberen wij dat op te lossen. 

Hebt u internet, dan kunt u dit blad ook 

altijd digitaal lezen: 

www.weekbladwijdemeren.nl. 

Geen Weekblad?
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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

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

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

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

Naaimachinewinkel Ladoque
Herenstraat 75 Hilversum

Onderhoud & Reparatie van
alle merken naaimachines
Ook nieuwe naaimachines

en fournituren te koop
035 7370728

Massør massage
Ontspanning bij u thuis.

Www.massor.nl

NIEUW bij Thamara Jane
Hairfashion: Zonnestudio

LUXURA SUN  PROEFZONNEN 
v.a. € 8,25 20 min.

Open:  Ma.: 10.00 tot 21.30
Di. t/m Vrij.: 9.00 tot 21.30 

Za.: 10.00 tot 20.30 
Zo.: 14.00 tot 20.30  

Zuidereinde 254 `s-Graveland 
035 6550705  VRIJ PARKEREN

Heb je iemand nodig die 
je op zeer nuchtere maar 

spirituele wijze eens 
even helpt. Doe een 
sessie Earthcoaching. 

Bel 06 130 57 447!

KEUKENHULP GEZOCHT M/V 
ook avonduren & weekenden

18+,leergierig, houdt van
aanpakken,stressbestendig

info@spieghelhuys.nl
0294-253807

BEELDHOUWEN en BOETSEREN 
kennismakingscursus zat. 
26 nov. 3,10 en17 dec.van
10.00-12.30 in Kortenhoef

€75,- excl.:materiaal 
0206930159/0621346029
www.beeldhouwatelier

kortenhoef.nl

AMV CRESCENDO zoekt 
muzikanten voor drumband en 

blazersensemble. Voor meer 
info zie onze website: 

www.amvcrescendo.nl

Sloten & Inbraakbeveiliging
Verbouw& Timmerwerk

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

Bent u uit Balans 
Ik breng u in balans

Voetreflexologie
tel:06-57392770

**LET OP!**
Inboedelverkoop bij

Restaurant de Herberg
Vreelandseweg 1 in

Ned den Berg
Alles moet weg! 20 nov

13:00 tot 17:00 uur!

De stijlvolle deurkrans of
een mooie guirlande.

Meedoen met zo’n leuke
workshop? Alle informatie

vind je op www.sperwershof.nl

KERSTSHOPPEN
3 december naar Münster

€ 22,50 p.p. 

div. opstapplaatsen

Meer info en reserveren:

www.wijdemerentours.nl

info@wijdemerentours.nl

tel: 035-6550175

Aangeboden: huishoudelijke
Hulp. 06-49150270.

Te koop: eiken eettafel 1.80 
lang, 90 cm breed, € 175,-. 
0294-251346.

KERSTSHOPPEN
18 december naar CentrO

€ 22,50 p.p.

div. opstapplaatsen

Meer info en reserveren:

www.wijdemerentours.nl

info@wijdemerentours.nl

tel: 035-6550175

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. 17 nov. film, vr. 18 nov. to-

neel, wo. 23 nov. City Quiz, do. 

24 nov. film, zo. 27 nov. muziek. 

Info: www.wesopa.nl

Zondag 20 nov. is er v.a. 12.30 

uur een stadswandeling door 

Naarden. Sart bij de Utrechtse 

Poort, Ruysdaelplein.

Het koor Emotions zoekt man-

nen en vrouwen voor de Kerst-

gezinsviering. Tot 9  decem-

ber repetities. Info: J. Vrijhoef 

0294-252310 en A. Terlien-

Adolfse 0294-254006.

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Zomaar binnenlopen voor 

koffie en een praatje met een 

paar gezellige mensen? Elke 

1e en 3e woensdag v.d. maand 

v.a. 10 uur in de Bergplaats a.d. 

Kerkstraat.
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Varia

WIJDEMEREN – Op vrijdag 11 

november ontving prof. dr. H.N. 

Lafeber uit Nederhorst den Berg 

een Koninklijke Onderscheiding 

uit handen van burgemeester Smit.  

Tijdens een speciaal georganiseerd 

symposium werd stilgestaan bij de 

pensionering van de heer Harrie 

Lafeber. Al 25 jaar is hij verbonden 

aan het VU Medisch Centrum als 

Neonatoloog. Lafeber deed belang-

rijke onderzoeken naar voeding voor 

te vroeg geboren baby’s en verrichte 

baanbrekend werk voor de ontwikke-

ling van neonatale bewakingsappara-

tuur. Tienduizenden vroeggeboren 

kinderen over de hele wereld heb-

ben baat bij deze apparatuur. De heer 

Lafeber staat nationaal en internati-

onaal bekend als expert op beide ge-

bieden. Zijn kennis over de zorg voor 

vroeggeboren baby’s 

heeft Lafeber in ver-

schillende ontwikke-

lingslanden vol passie 

overgebracht. Hij zette 

zich vrijwillig vele 

uren in om projecten 

te ondersteunen. Dit 

deed hij bijvoorbeeld 

in Roemenië, waar hij 

met zijn inzet een noe-

menswaardige beper-

king van de sterfte van 

pasgeborenen heeft 

gerealiseerd. 

Zijn afscheidsrede was 

getiteld ‘Balanceren op 

de grens van het leven’. 

Harrie Lafeber was een inspirerende 

en enthousiaste docent die altijd kon 

rekenen op volle collegezalen. Boven-

dien begeleidde hij vele promovendi 

en is hij auteur van verschillende pu-

blicaties. In 2005 werd hij uitgeroe-

pen tot Docent van het Jaar. 

Prof. Harrie Lafeber Officier in 
de Orde van Oranje-Nassau 

De wekelijkse zaterdagmarkt is 

al meer dan 11 jaar een begrip in 

Ankeveen. Een ontmoetingsplaats 

waar jong en oud hun boodschap-

pen doen onder het genot van een 

lekker kopje koffie. Zo vanzelf-

sprekend dat het niet meer weg 

te denken is. Stichting Bruisend 

Ankeveen zet zich dan ook met 

man en macht in om de markt te 

laten floreren. 

De markt van Ankeveen is alleen 

mogelijk door de inzet van de vele 

vrijwilligers. Elke week wordt het 

marktterrein afgezet en worden ver-

schillende taken door een gezellig 

team ingevuld. De opbouwers begin-

nen om 06:30 uur met het opzetten 

van de koffietent. De marktmeester 

voorziet van 08:00 uur tot 12:30 uur 

de bezoekers en de ondernemers van 

koffie, thee en limonade. En, rond 

12:30 uur wordt de koffietent weer 

afgebroken door de afbrekers. 

Denkt u wel eens ‘dat zou ik ook wel 

willen doen?’ Dat kan! Stichting Brui-

send Ankeveen is namelijk op zoek 

naar vrijwilligers die op toerbeurt 

een taak willen vervullen. Opbouwer, 

marktmeester en/of afbreker, u bent 

van harte welkom. 

Marktkoopman

Bent u marktondernemer (in spe) 

en wilt u de zaterdagmarkt aanvul-

len? U kunt bij ons wekelijks of zelfs 

1 of 2 keer per maand uw producten 

aanbieden. Neem vrijblijvend contact 

met ons op om de mogelijkheden te 

bespreken. En/of wilt u als markt-

ondernemers op vrijdagavond 23 

december van 18:00 tot 21:00 uur 

uw producten op de Lichtjesmarkt 

aanbieden, dan kunt u zich ook aan-

melden. Naast het organiseren van 

de zaterdagmarkt houdt de stichting 

Bruisend Ankeveen zich bezig met 

het bevorderen van de leefbaarheid in 

Ankeveen. Dit uit zich in een tal van 

activiteiten gedurende het gehele jaar. 

Voor het versterken van het bestuur 

zijn wij naarstig op zoek naar een 

penningmeester. 

Voor al uw vragen en/of aanmeldin-

gen kunt u contact opnemen met 

Stichting Bruisend Ankeveen via: 

bruisendankeveen@gmail.com of 

035- 656 1507. Informatie: www.brui-

sendankeveen.nl 

Komt u ook naar de 
markt van Ankeveen?

Tijdens 6 uur Algemene Beschouwingen 

dinsdag 8 november werd er veel gezegd:

•  De geloofsbrieven van D66’er Mario Wouters 

werden door mevrouw Hennis en de heren 

Gieskens en Poels goedgekeurd. Waarna hij 

met een ‘Zo waarlijk helpe mij God allemach-

tig’ werd toegelaten tot de raad;

•  Misschien krijgen de inwoners wel 45 euro 

korting op de afvalstoffenheffing. Niet al-

leen door het amendement van de De Lo-

kale Partij (40,50), maar ook het geld uit het 

VVD- amendement over bladgroen komt uit 

diezelfde heffing;

•  “Oui, ca va tres bien aux Lacs Larges” ant-

woordde D66- fractievoorzitter Joost Boer-

mans tijdens een waarschijnlijk oersaai ge-

sprek in de Parijse metro;

•  80.000 euro voor 19 werkplekken in het ge-

meentehuis, vond VVD’er Sieta Vermeulen 

wel erg veel van het goede. Ze had bij Leen-

bakker wellicht goedkopere meubels gezien; 

•  Een zonneweide op de voormalige vuilnis-

belt Groenewoud is een vreemde combinatie, 

meende Gert Zagt van De Lokale Partij die 

zichzelf al zag liggen in zijn boxershort;

•  De duurzame droom van GroenLinkser Stan 

Poels is een wereld zonder afval en een fos-

sielvrije energievoorziening, zei hij zittend in 

een goed verwarmde raadzaal met 2 kg. pape-

rassen voor zijn neus; 

•  Dat de overtreders van de drankverkoopre-

gels (onder de 18 niet) publiekelijk aan de 

schandpaal worden genageld, was een sug-

gestie van Gert Zagt die niemand zag zitten; 

•  Theo Reijn was voor het instellen van meer 

welstandsvrije zones (bouwen zonder bouw-

regels), maar zelfs dat kan ‘gedoe’ opleveren 

zoals in NederVecht, waar buren zich blijk-

baar zorgen maken; 

•  Zonder lokale bladen geen Jeugd Cultuur –en 

Sportfonds zou je bijna concluderen uit de 

lovende woorden van wethouder Sandra van 

Rijkom over de aanzuigende werking na pu-

bliciteit in Weekblad Wijdemeren en Nieuws-

Ster;

•  Peter Smit, verantwoordelijk portefeuillehou-

der voor natuur en milieu, zag het al helemaal 

voor zich: één nationaal park van Grebbeberg 

tot het pontje bij Nigtevecht; 

•  ‘De Appelboom’, participatieproject met 95 

groepen, blijft kwetsbaar, erkende wethouder 

Reijn, als er een grote appel bij een bepaald 

project uit de boom valt; 

•  Burgemeester Smit gaf een voorbeeld van de 

cursus ‘Zwijgen in het openbaar’ toen hij niets 

wilde zeggen over de bestuurlijke toekomst. 

Ook gezegd

Mario Wouters wordt geïnstalleerd als raadslid 

(foto: Douwe van Essen // WWK)

Op zaterdag 19 november kom ik 

naar Kortenhoef. Net als ieder jaar 

kom ik met een heleboel leuke, ou-

derwetse, lieve, grappige, ondeu-

gende, eigenwijze en soms een beetje 

brutale zwarte pieten en mijn pieten-

orkest naar Kortenhoef. Mijn vriend 

Joseph Custers is er dit jaar weer bij 

en hij zorgt er samen met het pieten-

orkest voor dat jullie je niet hoeven te 

vervelen. De zwarte pieten en ik ko-

men om 12.00 uur per boot aan bij de 

Smidsbrug. In de Meenthof is Joseph 

aanwezig vanaf 12.30 uur. Om 12.45 

word ik welkom geheten door de bur-

gemeester, op het podium. Daarna 

ga ik weer naar Amerigo om naar de 

Fuik te rijden.

In de Fuik ga ik een klein tukje doen, 

want ik ben na zo’n lange reis altijd 

een beetje moe en hongerig. Ik denk 

dat ik dan een lekker bordje pap met 

bruine suiker ga eten. Om 13.30 uur 

kom ik uitgerust en wel binnen in de 

versierde sporthal. Alle kinderen zijn 

van harte welkom! Net als alle andere 

jaren mogen jullie me natuurlijk weer 

van alles vragen en misschien heb je 

wel zin om even bij me te komen zit-

ten. Ik vind het altijd superfijn als jul-

lie een mooie tekening maken of een 

brief schrijven.  We gaan er natuurlijk 

weer en gezellige boel van maken. 

Meisjes en jongens, ik ben zo blij om 

jullie binnenkort weer te zien. Om 

over de zwarte pieten maar te zwij-

gen, die zeuren het hele jaar door dat 

ze naar jullie toe willen!

Veel liefs van Sint en de pieten

P.S. Ik wil alle bedrijven, winkeliers en 

vrijwilligers heel erg hartelijk bedan-

ken voor alle steun en inzet. Zonder 

jullie bijdrage zouden we niet zo’n 

leuke, knusse en prachtige intocht 

hebben. Namens alle kinderen: ook 

dit jaar weer enorm bedankt! 

Lieve kinderen,
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Zaterdag 19/11 
intocht Sinterklaas

Taai-taaistukken
Per zakje € 1,80

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

De Gooi- en Vechtstreek vergrijst, bestuurlijk 

versplinterd, de werkgelegenheid staat onder 

druk. Dat is erg omdat omliggende regio’s zich 

beter ontwikkelen en positioneren. Serieuze 

problemen waar je niet ‘blind en doof ’ voor 

mag zijn, zeker als bestuurders niet, net als het 

geringe draagvlak voor fusie met Hilversum. 

De fusie tussen Loosdrecht, Nederhorst, en ’s-

Graveland was er een tegen Hilversum. Aan 

dat sentiment is niets veranderd, zo bleek bij 

het debat onder leiding van Gooi TV. In Hil-

versum schijnen sportaccommodaties door 

particuliere organisatie geleid te worden. Op 

zich niets mis mee, maar als alleen rendement 

denken telt? Wordt het dan ‘Daag Fuik en Daag 

ASV’, etc.  En de kwaliteit van het Hilversumse 

ambtenarenapparaat? Op het aantal ambtena-

ren wordt ook daar bezuinigd, ook daar zijn 

financiële problemen. Los je dat allemaal op 

door te fuseren? Nee, integendeel, fuseren kost 

in het begin alleen maar heel veel extra, met de 

hoop dat dat op termijn ‘alles’ beter wordt. 

Wijdemeren2020 is tegen een fusie met Hilver-

sum, maar ook vóór een goed onderzoek naar 

samenwerking met logische partijen. Dat geldt 

voor de oppositie, en ook het CDA lijkt iets op 

te schuiven. Maar Hilversum was en is de minst 

logische partner. 

Valt er iets te kiezen? Voorjaar 2018 zijn er 

gemeenteraadsverkiezingen. Dan staat de fu-

sie/samenwerkingsplannen centraal i.p.v. de 

bloembakken. Dat lijkt me winst voor veel in-

woners.

Wat gaat dat samenwerken opleveren? Nie-

mand die het eigenlijk concreet weet. Dat moet 

echt duidelijker worden wil je draagvlak creë-

ren; concretere doelstellingen en een inzicht in 

kosten en baten. Anders blijft het een zwak en 

onduidelijk verhaal en dan spreekt de kiezer 

voorjaar 2018. Het goede nieuws is hopelijk 

dat fusie/samenwerkingsplannen in de verkie-

zingsprogramma’s worden opgenomen: voor-

jaar 2018! Het wordt dus spannend…..

Godewijn Aldershoff, Ankeveen

Verkiezingen voorjaar 2018: 
fusie Gooi- en Vechtstreek

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

In Weekblad Wijdemeren van woensdag 2 no-

vember schreef Anneke Stokman een smeuïg 

stukje c.q. hartenkreet, over hondenpoep die 

zij op de achterbank van haar auto belandde. 

Een jaar of drie geleden, op een nascholings-

cursus, volgde ik een voordracht van een we-

tenschapper verbonden aan de faculteit dier-

geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Dat 

ging over het ongevoelig worden van bacteri-

en voor de door mensen gebruikte antibiotica. 

In dat verhaal werd nu eens hardop gemeld 

dat 85% van de op straat belande hondenpoep 

voor deze antibiotica ongevoelig geworden 

bacteriën bevat. Raak je daar als mens mee ge-

infecteerd, dan helpt een penicillinekuur dus 

niet, maar heb je grover geschut nodig. Oor-

zaak: het nog steeds te veelvuldig gebruik van 

antibiotica, vooral ook bij huisdieren. 

De hondenpoep zoals die in ons dorp wordt 

uitgesmeerd, is dus niet alleen smerig, maar 

ook nog eens gevaarlijk. Zeker met kinderen 

op de achterbank. Hondenbezitters: gedraag 

je dus zoals dat behoort. Ook als je je huisdier 

in het plantsoen laat poepen. Dit verhaal geldt 

overigens ook voor andere al dan niet loslo-

pende huisdieren.

Peter Wittop Koning, Nederhorst den Berg

Hondenpoep op de achterbank, een vervolg

In 2006 startte Waternet de planvorming voor 

de verbetering van de dijken langs de Horn- 

en Kuijerpolder. Ruim 10 jaar na de eerste 

aankondigingen is dit jaar uitvoering gegeven 

aan de plannen. Waternet heeft de dijken op 

vele plaatsen versterkt, ook langs het fietspad 

vanaf de Slotlaan tot aan het Chaletpark De 

Vechtoever. Kosten noch moeite worden ge-

spaard door de gemeente, inclusief de sanering 

van asbest en PAK’s. Toch lijkt het erop dat 

één stukje van de dijk bewust wordt vergeten. 

Als bewoner langs de dijk sla ik het geklungel 

van Waternet en Wijdemeren met stijgende 

ergernis gade. Al vanaf 2009 is aan beide par-

tijen schriftelijk verzocht bij de renovatie ook 

rekening te houden het 1e gedeelte vanaf het 

fietspad aan de Slotlaan. Het gaat om het enige 

gedeelte langs de Vecht waar alleen een niet-

verhard fietspad aanwezig is. Op het 1e ge-

deelte van ongeveer 200 meter tot aan Slotlaan 

23 ws 01, wensen de aangrenzende bewoners 

graag een verhoogde en verharde dijkkruin. 

Een ingediende zienswijze bij het bestuur van 

het waterschap leidde in elk geval tot gedeelte-

lijke aanpassing van het dijkverbeteringsplan. 

Maar wat gebeurde er met dit stukje fietspad: 

een nieuw laagje gravel eroverheen en klaar is 

Cees (van Dam). Degenen die graag wandelen 

of fietsen over dit mooie stukje langs de Vecht 

weten waar dat toe leidt:  het is weer net zo’n 

grote puinhoop als het voor de dijkrenovatie 

ook al was. De kosten besteed aan de verbete-

ring zijn weggegooid geld en de aanliggende 

bewoners zijn op geen enkele manier gehoord 

in hun klachten. In augustus 2016 kwam een 

afwijzend briefje van de heer Van Dam. Met 

het modderige van het fietspad valt het wel 

mee en ons verzoek om verharding van dit 

gedeelte vinden wij niet nodig. Ook Waternet 

blijkt een onbetrouwbare partij die zijn toe-

zeggingen niet nakomt. Gaat u rustig wande-

len met uw hond, of fietsen over het fietspad. 

Het blijft één van de mooiste stukjes van Ne-

derhorst den Berg. Trekt u wel uw laarzen aan. 

Het is er weer één grote glibberpartij en zelfs 

gevaarlijk. Gemeente en Waternet, wordt eens 

wakker! U bent er niet voor uzelf, maar voor 

uw burgers.  

Bram van Vliet, Nederhorst den Berg

Veilig achter de dijken Eilandsepolder?
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Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) opsturen voor vrij-
dag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten 

is de sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Kopij

Onder grote belangstelling opende 

de Wijdemeerse wethouder Sandra 

van Rijkdom, de fraaie expositie van 

de 94-jarige – maar nog zeer vitale- 

kunstenaar Leo Hartzuiker. “Ik ben 

getroffen door de fraaie kleurstellin-

gen en veelzijdigheid van uw werk”, 

sprak Van Rijkdom de zaal toe, die 

vol met familie, vrienden en kunst-

liefhebbers zat. 

Voorafgaand aan de officiële opening 

nam Joop Glijn het woord. Als lid van 

de Stichting Kunstbezit ’s- Graveland – 

en kunstexpert - was hij benaderd om 

de aanwezigen iets over de bijzondere 

tentoonstelling van Hartzuiker te ver-

tellen. Glijn prees volop de aquarellen, 

tekeningen en stillevens, maar noemde 

het ook uniek dat een kunstenaar een 

groot deel van zijn collectie verkoopt 

voor een goed doel: De bouw van een 

woning op het terrein van Sherpa in 

Baarn, een instelling voor verstande-

lijke gehandicapten. 

Vergezeld door begeleiders woonden 

een aantal bewoners van Sherpa de 

opening bij. “Deze mensen hebben 

helemaal niks, het is zó belangrijk om 

ook hun dagelijkse leefruimte gezellig 

te maken, dat zelfs de begeleiding van 

Sherpa stond te stuiteren toen ze hoor-

den van het plan van Leo Hartzuiker” 

vertelt Ria Huppelschoten, de zus van 

een van de bewoners van Sherpa en 

jarenlang een buurvrouw van Hartzui-

ker. Op de achtergrond speelde Hup-

pelschoten een grote rol bij de realisa-

tie van de expositie in Nederhorst den 

Berg. 

Naast zijn veelzijdige schilder- en te-

kenwerk bleek Hartzuiker ook een ge-

weldige spreker, die bij het nemen van 

het woord als eerste refereerde aan zijn 

lijfspreuk: ‘Ik schilder niet altijd wat ik 

zie, maar wat ik zie inspireert mij, tot 

wat ik maak!’ Daarna vervolgde hij zijn 

speech met een gedicht die de kern 

van zijn werk goed typeer-

de: het besef van waarde en 

schoonheid in het leven in het 

kwetsbare ‘dagelijkse bestaan’. 

Zonder humor uit het oog te 

verliezen. 

Hartzuiker die ondanks zijn 

hoge leeftijd de lat nog altijd 

hoog legt, liet weten heel blij 

te zijn met de tentoonstelling. 

“Ik heb niet eerder op deze 

manier geëxposeerd, meestal 

maakte ik gebruik van ateliers 

voor mijn tentoonstellingen. 

De expositiezaal in Nederhorst is na-

tuurlijk niet (speciaal) gebouwd voor 

tentoonstellingen en ik ben nu eenmaal 

een perfectionist, ach het is uiteindelijk 

maar een klein detail. Het einddoel, 

Sherpa, is veel belangrijker!”

Dat het werk van Hartzuiker populair 

is, bleek wel uit de intekening op de 

koop van zijn kunstwerken. Binnen 

een uur waren er al zestien schilderijen 

Wethouder Van Rijkdom opent ‘Terugblik in kleur’

Het ROctet (Radio Filharmonisch 

Octet) heeft een schitterend pro-

gramma samengesteld voor het 

concert in de Willibrordkerk op 19 

november om 20.15 uur. Het ROctet 

bestaat uit gerenommeerde strijkers 

uit het Radio Filharmonisch Orkest. 

Het Strijkoctet brengt een program-

ma met muziek van Bruch, Brahms 

en Kolály. Een programma dat u niet 

mag missen.

De kamermuziek van Max Bruch is 

vaak ongecompliceerd melodisch en 

overweldigend romantisch. Het ge-

brek aan vernieuwingsdrang joeg het 

merendeel van het oeuvre van Bruch 

naar de vergetelheid, maar daar huist 

het geheel ten onrechte. Het ROctet 

laat met de uitvoering van het Strijk-

octet horen waar-

om de kamermu-

ziek van Bruch juist 

aandacht verdient! 

Brahms kreeg de 

aandacht die Bruch 

eigenlijk ook ver-

diende. Zijn Eerste Strijksextet in Bes-

groot op. 18 is een werk dat veel men-

sen aanspreekt. Het was een dappere, 

misschien roekeloze, maar gelukkig 

geslaagde operatie. Het werk was ook 

een toonbeeld van de verandering van 

jeugdwerk naar een rijpere composi-

tiestijl van de toen 29-jarige Brahms. 

Koldály is een Hongaars componist. 

Het is soms moeilijk te horen of er in 

zijn muziek invloeden uit Hongaarse 

volksmuziek of uit de Zigeunermu-

ziek zijn, want de stijlen zijn nauw 

verwant. Misschien verklanken de 

eerste viool en de altviool de Serenade 

met hun heftige solo’s wel een dialoog 

tussen twee aanvoerders van een zi-

geunerorkest. En misschien ook niet. 

Oordeelt u zelf!

Kaarten

U kunt kaarten kopen bij Brinkers 

Mode en Lingerie, Dammerweg 1. De 

kaarten kosten € 17,50 per stuk, inclu-

sief programmaboekje, een kop koffie 

in de pauze en een drankje na afloop. 

U wordt verzocht contant te betalen, 

pinnen is helaas niet mogelijk.

U kunt ook kaarten bestellen via de 

website (http://www.concertenopde-

berg.nl/ ). Als u via de website kaarten 

bestelt, liggen deze 30 minuten voor 

aanvang van het concert op naam 

klaar bij de ingang van de kerk.

Cultuur DOOR: MARK HILBERTS

verkocht. Ook werden er twee schilderijen 

onder de aanwezigen verloot. Voor alle 

schilderijen geldt, dat ze tot eind december 

te bewonderen zijn in het In de blauwe zaal 

en de gangen van het SCC aan de Blijklaan 

1. De tentoonstelling duurt tot eind decem-

ber. Dagelijks is het SCC open van 14 tot 17 

uur. Op zaterdag tussen 11 en 13 uur en op 

dinsdag van 10 tot 12 uur. Het bezoek aan 

het SCC is een aanrader!  

Op zondag 20 november zal prof. 

dr. Govert Buijs om 11.00 uur voor 

de Oecumenische Streekgemeente 

in samenwerking met VUvereniging 

in het Oude Kerkje aan de 

Kortenhoefsedijk 168 een Nescio-

lezing verzorgen over het on-

derwerp ‘ Angst voor fanatisme’. 

Daarnaast is er voor en na de lezing 

een koffieconcert. De entree be-

draagt € 10- (kinderen gratis).  

Er waart een spook door Europa: niet 

primair ‘terrorisme’ maar de angst voor 

terrorisme is het grootste gevaar. Ter-

rorisme zorgt voor verscherping van 

maatschappelijke tegenstellingen en 

angst voor moslims en voor religie in 

het algemeen. Maar het confronteert 

ons ook met onze eigen leegte. Onze 

antwoorden op het terrorisme zijn 

namelijk vaak erg armoedig en jagen 

eerder vervreemding en gevoelens van 

uitsluiting aan dan dat ze een gedeeld 

perspectief schetsen. Bovendien be-

tekenen ze vaak een verbod op fana-

tisme, terwijl fanatisme juist ook een 

positieve kern kan hebben. We zullen 

dus veel meer ons in moeten spannen 

fanatisme te begrijpen en zelfs tot op 

zekere hoogte te waarderen, voordat 

het ontspoort in terrorisme.  

Prof. Dr. Govert Buijs ( 1964, Murmer-

woude) studeerde o.a. filosofie aan de 

VU in Amsterdam en theologie in 

Apeldoorn en Amsterdam. Hij promo-

veerde in 1998 met de dissertatie ‘Tus-

sen God en duivel. Totalitarisme, poli-

tiek en transcendentie bij Eric Voegelin’. 

Buijs is thans aan de VU verbonden als 

hoogleraar aan de faculteit der Gees-

teswetenschappen. Tevens is hij in 2016 

benoemd als Buitengewoon hoogleraar 

op de Goldschmeding- leerstoel aan de 

Vrije Universiteit Amsterdam.

Nescio-lezing annex koffieconcert  

‘Angst voor fanatisme’

Koffieconcert

Het concert rond de lezing zal worden ver-

zorgd door het Duo Rosemont, bestaande 

uit Hilde Van Ruymbeke, sopraan en Elly 

van Munster, romantische gitaar. Zij zullen 

liederen ten gehore brengen van o.a. Louis 

Spohr, Franz Schubert, Mauro Giuliani en 

Händel.

Brahms, Bruch en Kodály 
in de Willibrordkerk 

Bergse Passage in kleur
De Bergse Passage houdt op vrijdag 18 

november a.s. om 20 uur in de ‘Berg-

plaats’ haar maandelijkse bijeenkomst. 

Voor deze avond is Anne-Marie van der 

Wilt uitgenodigd. Zij is predikant en 

beeldend kunstenaar en haar motto is 

‘Kleuren geven zin aan het leven’. Aan de 

Passage- bezoekers geeft zij een lezing 

met de titel ‘Geloof verbeeld in kleur’. 

Zij schrijft boeken en maakt prachtige 

sieraden, kaarten en glaskunst. Ook ad-

viseert zij bij het inrichten van kerken 

en stilteruimtes. Er is een tafel aanwezig 

waar u haar werk kunt bewonderen en 

eventueel iets kopen.

U bent van harte welkom op deze avond!
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Aanleveren van tekst

Kopij in Word (doc bestand) 

opsturen voor vrijdag16.00 

uur en voor de weekendac-

tiviteiten is de sluitingstijd: 

zondag 20.00 uur. 

•  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

Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680

Lekker opvallen met de KERST!?!

Onze krant valt wekelijks op de mat bij ca. 7.500 huishoudens in 
Ankeveen, Kortenhoef, ’s-Graveland en Nederhorst den Berg

Kom naar de gezelligste Kerstdorpen van Nederland en
plaats een advertentie in Weekblad Wijdemeren.

• Bijvoorbeeld uw Restaurantmenu
• Uw Kerstaanbieding

• Uw Kerstwens

Maak een keuze uit de plaatsingsdatums:
woensdag 14 december en/of 
woensdag 21 december 2016

Bel of mail voor advies:
Willy Pardijs willy@dunnebier.nl of 

Ineke Dunnebier ineke@dunnebier.nl
Telefoon 0294 256200

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

Familieberichten

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

Ingezonden brief max 300 woorden

Op 4, 5 en 6 november was Ankeveen helemaal 

blauw gekleurd. Waarom? Omdat Ankeveens 

graag mee doen met iets moois of iets aparts. 

En Ankeveners houden van feest. En Ankeveen 

is een dorp waar saamhorigheid en buurman-

schap nog gewoon is.

Dus de projectgroep Blauw van Theater De 

Dillewijn was apetrots op alle bewoners van 

het Hollands en Stichtse End. Het begon met 

het inpakken van de kazemat bij boer Jansen 

langs de provinciale weg N236, op 1 oktober. 

Met een groot wit vraagteken erbij. Wist u 

dat dat een monument is? Dus als een echte 

Christo, de kunstenaar die bruggen en bomen 

inpakt, zijn we gaan inpakken. De week erop 

was het weiland bij Gert Zagt aan de beurt. 

Gert Zagt deed graag mee. Een grote pyramide 

ook met een vraagteken. En hier geldt: kunst 

verbroedert. Op de Middenweg verrees ook 

een blauwe hooiberg, ook hier met vraagteken. 

Gert Zagt, Ed Voshaart en fam. Jansen. Veel 

dank voor jullie inzet en betrokkenheid. Waar 

agrariërs en kunst samen komen. Mooi werk!

Natuurlijk is de projectgroep ook blij met de 

financiële en morele support van de gemeente 

Wijdemeren. Die de cultuur in Ankeveen op 

die manier een warm hart toedraagt. 

En dan de oproep aan alle bewoners van het 

Hollands en Stichts End en hoe daar gehoor 

aan is gegeven.  We hoorden dat veel meer be-

woners wel mee hadden willen doen. En het 

gerucht gaat dat de wethouder van kunst en 

cultuur elke dag speciaal door Ankeveen fietste 

om al dat mooie blauw te kunnen bewonderen. 

De Projectgroep Blauw van De Dillewijn kan 

terug kijken op een mooi blauw weekend. Dus 

volgend jaar weer? Jazeker, en de kleur? Dat is 

een groot vraagteken!!!

De Projectgroep Blauw, Ankeveen

Project Blauw in Ankeveen

Post ’s-Graveland

Nieuws 
brandweer

Afgelopen vrijdag heeft onze 

collega Marc zijn diploma 

voor bevelvoerder gehaald. 

En wat niet zo heel vaak ge-

beurt, is dat Marc twee uit-

rukken krijgt binnen 24 uur. 

Op zondag om 10 voor 1 in 

de nacht keek een mevrouw 

voordat ze naar bed ging uit 

het raam en zag op afstand 

een grote vlammenzee. Het 

bleek om een kampvuur te 

gaan op de Emmaweg. In 

overleg met de politie hebben 

wij het uitgemaakt.

Zondagavond om 10 over 11 

kwam de melding ‘hulpver-

lening bij Oudergaarde’ op 

onze pager. Een vrouw van 

100 jaar was gevallen en met 

haar vinger op een ongeluk-

kige manier tussen de rolla-

tor gekomen en die was niet 

los te krijgen door haar zoon. 

Ja, en dan staan er plotseling 

6 stoere brandweermannen 

om je heen, die heel snel de 

vinger los kregen. Vanwege 

de leeftijd toch maar een 

ambulance laten komen om 

haar na te laten kijken.

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

Kort nieuws

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u leren bridgen? Informeer vrijblij-

vend. Ook nieuwe gevorderde leden zijn welkom bij onze bridge-

avonden op donderdag in De Bergplaats. Info: 0634106030 of 

bridgeclubnederhorst@live.nl
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Wijdemeren Informeren 16 november 2016

Kort
Begroting vastgesteld
Op dinsdag 8 november is de begroting 2017 in 

de gemeenteraad vastgesteld. Het komende jaar 

hebben we extra aandacht voor dienstverlening, 

glasvezel, cultuur en duurzaamheid. We blijven 

inwoners en ondernemers stimuleren initiatieven 

te ontwikkelen op het gebied van openbare ruimte 

en in het Sociaal Domein. 

Op www.wijdemeren.nl/begroting geven burge-

meester en wethouders in een kort filmpje een 

toelichting op de plannen. Op pagina 2 en 3 van 

deze Wijdemeren Informeren vindt u een infograp-

hic waarin u in één oogopslag een samenvatting 

ziet van de begroting.

Gladheidbestrijding 
De gladheidscoördinator van Wijdemeren is ko-

mend seizoen ook weer actief op Twitter. Via het 

gemeentelijke Twitter-kanaal bericht hij alle volgers 

of het glad is op de weg en of de gemeente ge-

strooid heeft. Wilt u altijd op de hoogte zijn? Volg 

ons dan via: www.twitter.com/gemwijdemeren.

Beplantingsplannen Ankeveen
De werkzaamheden op de begraafplaats van 

Ankeveen zijn al enige tijd geleden gestart. Op 

dinsdag 29 november is er een speciale inloopmid-

dag/avond om de nieuwe beplantingsplannen te 

bekijken. De inloopbijeenkomst is van 17:00-19:00 

in het Wapen van Ankeveen (Stichts End 41). We 

nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn en horen 

graag uw mening.

Volg ons @gemwijdemeren

De gemeente Wijdemeren is volop aan 
de slag om gemeentelijke gebouwen 
duurzaam te maken. De komende tijd 
wordt led-verlichting in sporthal de Fuik 
en in het gemeentehuis geïnstalleerd. 
Ook de openbare verlichting wordt 
vervangen door led- lampen. 

Van Amsterdam naar Parijs
De vervanging door led-verlichting zorgt voor minder 
stroomverbruik en minder CO2-uitstoot. De elektriciteits-
besparing van het gemeentehuis kan 30 huishoudens van 
stroom voorzien. En de verminderde CO2-uitstoot staat 
gelijk aan 270 keer van Amsterdam naar Parijs en weer 
terug. Voor de Fuik is de jaarlijkse energiebesparing gelijk 
aan het verbruik van zeven huishoudens. De verminde-
ring in CO2-uitstoot komt overeen met 60 retourtjes 
Amsterdam - Parijs.

Vervang gloeilampen
Ook in uw huishouden is het vervangen van gloeilampen 
en halogeenlampen een goed idee, zelfs als de lampen 
nog goed werken. Spaarlampen en led-verlichting zijn 

namelijk erg energiezuinig. Energieverslindende gloeilam-
pen en halogeenlampen kunt u dus beter weggooien. 

80% minder energie
Een led-lamp verbruikt 80% minder energie dan een 
gloeilamp. Als u elf gloeilampen vervangt door led-lam-
pen bespaart u jaarlijks 30 euro op uw energierekening. 
Dat is goed voor het milieu en voor de portemonnee. Een 
tip: start met de lampen in de woonkamer en de keuken, 
die branden de meeste uren per dag. 

Tips
Meer tips om energie te besparen met verlichting
-  Maak optimaal gebruik van daglicht, dan heeft u waar-

schijnlijk minder lampen nodig.
-  Doe lampen uit als u een ruimte verlaat (ook als dat kort 

is). Laat ook energiezuinige lampen niet onnodig aan.
-  Vervang gloeilampen en halogeenlampen door energie-

zuinige lampen; start met lampen die vaak aan zijn en 
veel lumen (of watt) hebben. 

-  Het is belangrijk dat u de juiste lamp kiest. Regelmatig 
worden (nieuwe) energiezuinige lampen getest (kijk op 
www.consumentenbond.nl of op www.olino.org/advice)

Is uw huis al volledig led?

Eind oktober startte de pioniersgroep 
Wijdemeren (PioWij) met een feestelijke 
bijeenkomst. PioWij is een initiatief
van twee kerken, de Graankorrel en de 
Oecumenische Streekgemeente, om 
mensen met elkaar in contact te brengen. 
De pioniersgroep is een van de sociale 
projecten van de Appelboom.

Betrokkenheid
De pioniersgroep wil de betrokkenheid tussen men-
sen versterken en daarmee eenzaamheid voorkomen. 
Luisteren naar de ander en verbinding staan centraal 
volgens Elly Verbruggen, een van de initiatiefnemers. 
Uit eigen ervaring en uit een inventarisatie onder winke-
lend publiek in winkelcentrum de Meenthof bleek dat 

er een groep inwoners binnen de 
gemeente is, die behoefte heeft 
aan een zinnig gesprek en een luis-
terend oor. 

Smakelijk Gesprek
De eerste activiteit is het ‘Smakelijk 
Gesprek’. Een maandelijks etentje 
waarin aanspraak, gezelligheid en 
het delen van ervaringen centraal 
staat. De etentjes vinden plaats 
achter de kerk de Graankorrel in 
’s-Graveland. Meer informatie 
over het Smakelijk Gesprek en een 
aanmeldformulier zijn te vinden op: 
www.pioniersgroep-wijdemeren.nl/. 

Samen eten met de pioniersgroep Wijdemeren
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Begroting 2017                 

Verkoop gronden

Bijdragen leerlingenvervoer en huishoudelijke hulp

Verhuur gebouwen en accommodaties

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Toeristenbelastingen

Forensenbelasting

Lijkbezorgingsrechten

Leges omgevingsvergunning

Overige lokale heffingen

6.074.000

3.600.000

2.560.500

142.000

305.000

413.000

335.000

670.000

369.000

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Het grootste deel krijgen 
we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale heffingen 
en andere inkomstenbronnen.

De totale inkomsten voor 2017 
zijn begroot op € 46.946.000,-.

inkomsten

Lokale heffingen Andere inkomstenbronnen

waar komt het vandaan?

verkocht

Het college biedt u een sluitende begroting 2017 
aan. Bovendien zijn de woonlasten het komende 
jaar 40 euro lager.

De laatste 500 dagen van deze bestuursperiode 
gaan we er tegenaan om onze doelstelling uit het 
Raadsakkoord 2014-2018 ‘De samenleving 
centraal’ te realiseren. 
Wilt u meer weten over de plannen voor 2017? 
Bekijk het filmpje op www.wijdemeren.nl/begroting

Het college van burgemeesters en wethouders

46,9
MILJOENMILJOEN

22,1
MILJOENMILJOEN

24,8
MILJOENMILJOEN

14,5
MILJOENMILJOEN

7,6
MILJOENMILJOEN
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    2016  2017OZB    € 498  € 503Afvalstoffenheffing € 270  € 238Rioolheffing   € 301  € 288    € 1.069 € 1.029
Volop 
bewonersinitiatieven

Ook in 2017 stimuleren we 
inwoners om zelf aan de slag 
te gaan, met de inrichting en het onderhoud 
van de openbare ruimte óf het organiseren 
van activiteiten voor anderen. Er zijn al meer 
dan 100 initiatieven. Om u te inspireren 
hebben we deze projecten zichtbaar 
gemaakt op www.deappelboom.nl 

Stappen in
duurzaamheid

We gaan volgend jaar stappen zetten op het 
gebied van duurzaamheid door zonnepanelen te 
plaatsen op gemeentelijke daken en straatlan-
taarns te voorzien van LED-verlichting. Bewoners 
moedigen we aan om hun eigen woning te 
verduurzamen. Via het Duurzaam Bouwloket en 
informatieavonden in de dorpskernen helpen we 
hen actief op weg.  

Hoeveel betaal ik in 2017?Voor een woning van € 360.000
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(Digitale) dienstverlening

Bestuur

Regionale samenwerking

Communicatie 

Wegonderhoud

Openbare verlichting

Groenonderhoud

Riolering

Gemeentelijke gebouwen

Begraafplaatsen

Afvalinzameling door GAD

2,6
MILJOENMILJOEN

9,5
MILJOENMILJOEN

Bestuur en Burger Openbare ruimte

Handhaving en toezicht

Bijdrage Veiligheidsregio

Jeugdzorg en Wmo

Bijstand

Begeleiding statushouders

Sport en cultuur, zoals bibliotheek

Naleving leerplichtwet

2,3
MILJOENMILJOEN

17,5
MILJOENMILJOEN

Veiligheid

Stimuleren lokale economie

Regionaal Bureau Toerisme

Wandelroutenetwerken

Proefproject veenslib 
Loosdrechtse Plassen

Vaarverbinding Wijde Blik - 
Loosdrechtse Plassen

0,7
MILJOENMILJOEN

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Grondwaterbeheer

Duurzaamheid

Milieutaken

Omgevingsvergunningen

Bestemmingsplannen

Woningbouwprojecten en grondbeleid

8
MILJOENMILJOEN

Natuur, Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling

Sociaal Domein

uitgaven
waar gaat het naar toe?

Organisatiekosten

6,3
MILJOENMILJOEN

Algemeen
Totaal

€46,9
MILJOEN
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 Officiële bekendmakingen 16 november Wijdemeren Informeren

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Ankeveen
- Herenweg 48: plaatsen nokverhoging op achterdakvlak (31.10.16)

Breukeleveen
- Herenweg 3: plaatsen beschoeiing (25.10.16)

’s-Graveland
- Noordereinde 245: kappen eik (31.10.16)
- Zuidereinde 49: verbouwen kantoorgebouw (26.10.16)

Loosdrecht
- De Rietschans 6: uitbreiden botenhuis (29.10.16)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 237: verbouwen botenhuis/bijgebouw naar 

een woning (02.11.16)

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 19 c: maken uitweg (27.10.16)
- Reeweg 10: plaatsen hekwerk (07.11.16)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 65 59 
557. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
Breukeleveen
- Herenweg 21: realiseren slipway (02.11.16)
- Trekpad 19: gedeeltelijk vervangen kelder (31.10.16)

’s-Graveland
-  Noordereinde 245: kappen eik (08.11.16)

Loosdrecht
- Horndijk 11: plaatsen twee dakkapellen (31.10.16)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 168: bouwen keerwand (10.11.16)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 237: vervangen en vernieuwen steiger 

(10.11.16)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Kennisgeving wijziging bestemmingsplan 
Horstermeer/perceel Machineweg 56 
Nederhorst den Berg
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat zij 
overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestem-
mingsplan Horstermeer hebben gewijzigd voor zover dit betrekking 
heeft op het perceel Machineweg 56 te Nederhorst den Berg. In ver-
band met de beëindiging van de agrarische bedrijfsvoering is de grond, 
voor zover bestemd voor agrarisch bouwblok, gewijzigd in woondoel-
einden. De bestaande bedrijfswoning gaat worden gebruikt als burger-
woning. Daarnaast is nog de bouw van één burgerwoning mogelijk.

Ter inzage
Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf 17 november 
2016 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis (afd. ruim-
telijke ontwikkeling op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur) aan de 
Rading 1 te Loosdrecht. De stukken kunnen ook worden ingezien op 
www.wijdemeren.nl.

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan gedurende bovengenoemde 
termijn beroep worden ingesteld door hen die tijdig een zienswijze 
hebben ingediend over het ontwerp-wijzigingsplan alsmede ook door 
degene die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in de gelegenheid 
te zijn geweest. Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking op 
de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de 
Voorzitter van genoemde afdeling, dan treedt het besluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. 

Kennisgeving wijziging bestemmingsplan 
Kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw-
Loosdrecht/Stichts End 83 te Ankeveen
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat zij 
overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestem-
mingsplan kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht hebben 

gewijzigd voor zover dit betrekking heeft op het perceel Stichts End 83 
te Ankeveen. Een deel van het perceel is bestemd voor bedrijfsdoelein-
den. Deze bestemming is gewijzigd in wonen. De bestemming wonen 
maakt de bouw van één woning mogelijk.

Ter inzage
Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf 17 november 
2016 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis (afd. ruim-
telijke ontwikkeling op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur) aan de 
Rading 1 te Loosdrecht. De stukken kunnen ook worden ingezien op 
www.wijdemeren.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan gedurende bovengenoemde 
termijn beroep worden ingesteld door hen die tijdig een zienswijze 
hebben ingediend over het ontwerp-wijzigingsplan alsmede ook door 
degene die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in de gelegenheid 
te zijn geweest. Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking op 
de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de 
Voorzitter van genoemde afdeling, dan treeft het besluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. 

Verleende vergunningen/ontheffingen APV 
en Bijzondere Wetten
Nederhorst den Berg
-  IJsclub Nederhorst den Berg, op de parkeerplaats voor de brandweer-

kazerne en de sporthal aan de Blijklaan, Nederhorst on Ice van 25 
november 2016 tot en met 8 januari 2017, opbouw vanaf 28 oktober, 
afbouw tot uiterlijk 29 januari, (28.10.16)

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 gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

Kennisgeving incidentele festiviteiten
Kortenhoef
- Restaurant De Sloep, Moleneind 5 op 18 november 2016

Loosdrecht
- De Haven Club, Veendijk 3 op 19 november 2016

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van toepassing.

Aangevraagde vergunningen/ontheffingen APV 
en Bijzondere Wetten
Nederhorst den Berg
-  BRC, Spiegelplasloop op 19 maart 2017 met start en finish op de 

Overmeerseweg ter hoogte van nummer 40

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken vanaf vandaag 
inzien in het gemeentehuis (Cluster Vergunningen). Belanghebbenden 
kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat 
tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de 
besluitvorming.

Tijdelijke verkeersmaatregel
Houd rekening met de volgende verkeersmaatregelen in verband met de 
Kerstmarkt  A Christmas Carol

Nederhorst den Berg
Vanaf vrijdagmiddag 9 december 2016, 14.00 uur
Geldt een algeheel parkeerverbod aan beide zijden:
- in de Kerkstraat
- in de Voorstraat ter hoogte van de nummers 1 tot en met 5
Vanwege opbouw van de marktkramen kan ook tijdelijk de doorgang 
voor voertuigen gestremd zijn.

Zaterdag 10 december 2016 tussen 10.00 en 17.00 uur
Afgesloten zijn:
- de Kerkstraat (ook voor de nummers 36 en 38, de Brugstraat, de 
Voorstraat vanaf nummer 1 tot en met 11, inclusief het Plein
Eventueel afgesloten zijn: 
de zes (drie aan weerszijden) meest noordelijk gelegen parkeerplekken 
van de parkeerplaats ter hoogte van Voorstraat 1 tot en met 5

Verkeersbesluiten
’s-Graveland
-  Zuidereinde t.h.v. huisnr. 76:  aanleggen gereserveerde gehandicap-

tenparkeerplaats in verband met handicap belanghebbende 02-11-
2016 (bij GPP met aanvrager)

Kortenhoef
-  Van Nes van Meerkerklaan t.h.v. huisnr. 19:  aanleggen gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap belangheb-
bende 02-11-2016 (bij GPP met aanvrager)

Nederhorst den Berg
-  Reigerlaan t.h.v. huisnr. 4: aanleggen gereserveerde gehandicapten-

parkeerplaats in verband met handicap belanghebbende 02-11-2016 
(bij GPP met aanvrager)

-  Meindert Hobbemastraat naast Rembrandt van Rijnhof nr.30 te 
Nederhorst den Berg :  aanleggen gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats in verband met handicap belanghebbende 10-10-2016 (bij 
GPP met aanvrager)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Overig
Nieuwe namen openbare ruimte
Op 1 november 2016 heeft het college van B en W besloten om de 
straatnaam van het nieuwbouwgedeelte aan het Oppad in Oud-
Loosdrecht aan te passen naar Drie Kampjes. De gemeente wil, met de 
bouw van de nieuwe woningen (bouwproject Op Koers), ook eenrich-
tingsverkeer invoeren vanaf het Bleekveld. Om de nummering en de 
vindbaarheid van de nieuwe woningen aan het Oppad te verduidelijken 
is het wijzigen van het eerste deel van de straatnaam wenselijk. Door 
deze veranderde naamgeving sluit de nummering van de nieuwe wo-
ningen aan bij de bestaande woningen aan de Drie Kampjes en zijn zij 
optimaal vindbaar. (02.11.16) 

U kunt binnen zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

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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Bieb Nieuws

Wil je ook graag eens kennismaken 

met alle mogelijkheden van een 3D 

printer? 

Kom dan eens langs op woensdagmid-

dag in de bieb in Loosdrecht. Daar kun 

je de komende weken de printer in ac-

tie zien. Voor meer informatie kun je 

terecht bij één van de medewerkers in 

de bibliotheek in Loosdrecht.  

De Bibliotheek biedt meer  

Met de slogan De Bibliotheek maakt 

je rijker, wil de bibliotheek laten zien 

dat ze zoveel meer biedt dan alleen het 

uitlenen van boeken. Wat niet iedereen 

weet, is dat er in de Bibliotheek een zeer 

groot aanbod is van leuke activiteiten. 

Wil je naar de film, digitale creaties 

tot leven brengen met een 3D-printer, 

huiswerkbegeleiding, leestips voor je 

kind of heb je leesbevorderingsvragen? 

Het kan allemaal in de Bibliotheek van 

nu. De Bibliotheek wil een fijne plek 

bieden om je te ontspannen en om je-

zelf te ontwikkelen. Er is veel te doen, 

voor iedereen. Meer weten? Kijk op 

de website van de Bibliotheek Gooi en 

meer of kom gezellig langs. 

Gezocht: BOS recensenten

Als je een boek hebt gelezen, is ook 

het leuk om een keer een recensie te 

schrijven. Een recensie is een stukje 

tekst waarin je vertelt wat je van een 

boek vond. In de BOS hebben we re-

censieformulieren waarop je je recen-

sie kunt schrijven. Dus heb je een boek 

gelezen en wil je laten weten wat je er 

leuk, spannend of grappig aan vond? 

Haal dan een formulier bij de BOS en 

schrijf je recensie. Wij hangen ze op op 

het prikbord in de bieb. Zo kan ieder-

een jouw recensie lezen.

Gelukkig, hij is er weer

Dat de Sint weer in het land is, is goed 

te merken op de basisscholen in Kor-

tenhoef en Ankeveen. De lo-

kalen zijn in gereedheid ge-

bracht voor het bezoek van 

de Sint en de pieten. Ook in 

de BOS zijn we in opperbeste 

stemming. Wij zijn namelijk 

heel lief geweest. 

Deze leuke boeken willen we graag in 

onze schoen: ‘In een slootje ben ik een 

bootje’ van Klaas Verplancke. Heel leuk 

poëzieboek waarin ieder versje een 

raadsel is. Welk voorwerp bedoelen 

ze? Op de volgende bladzijde staat het 

antwoord. Vanaf 3 jaar. ‘Fantasia XI van 

Geronimo Stilton’. Het nieuwe deel van 

deze leuke boekenserie is uit. In dit deel 

vliegt Geronimo in een gouden libel-

lenkoets door Fantasia. Vanaf 7 jaar.

‘Dagboek van een Muts, Puppy Love’ 

van Rachel Renée Russel. Het nieuwste 

deel van de bekende stuntelkoningin 

Nikki Maxwell. In dit boek past ze niet 

op één, niet twee, maar op wel liefst 

zeven puppies. Als dat maar goed gaat. 

Vanaf 10 jaar. 

Heb je je favoriete boek niet gekregen van 

de sint? Dan kom je natuurlijk naar Anke-

veen of Kortenhoef om dat boek te lenen 

in de BOS.

BOS in Kortenhoef:                                                                                                                                 
Regenboogschool, Elbert Mooylaan 86, 

1241 BE Kortenhoef. Elke dinsdagmiddag 

open van 14.00 tot 16.00 uur. Vakanties ge-

sloten.

BOS in Ankeveen:
Joseph Lokin School, Hollands End 8, 1244 

NR Ankeveen. Elke dinsdagmiddag open 

van 15.00 tot 16.00 uur. Vakanties gesloten.

Heeft u tips of vragen dan kunt u mailen 

naar info@bibliotheekgooienmeer.nl 

Op woensdag 23 november speelt 

toneelgroep Koeterwaals om 15.30 

uur de familievoorstelling vanaf 3 

jaar: ‘Buurman en buurvrouw vieren 

Sinterklaas’ in Theater De Dillewijn.  

De voorstelling is een vrolijk theatraal 

stripverhaal met twee levende muzi-

kanten, veel muziek en weinig woor-

den. Buurman krijgt een nieuwe buur-

vrouw, die alles anders doet dan hij. 

Hoe loopt dat af? Wie zegt het eerst 

gedag? Vanuit hun kale bloementuin-

tjes verzorgen Buurman en Buur-

vrouw hun plantjes, voeren de vogels 

en gluren ze naar elkaar, maar zeggen 

geen woord! Gelukkig is het bijna Sin-

terklaas. Buurman is al druk bezig zijn 

schoenen te poetsen. Hij heeft dit jaar 

wel een heel lang verlanglijstje. Buur-

vrouw heeft het koud 

en verlangt vooral naar 

een nieuwe lente. Kan 

Buurman haar opvrolij-

ken met een kop warme 

chocolade en peperno-

ten? Dan komt de krant 

waarin staat dat volwas-

sen mensen geen schoen meer mogen 

zetten. Er moet worden bezuinigd, het 

In Theater De Dillewijn 

Sinterklaasvoorstelling

3D printer weer terug in de bieb

wordt te duur! Wat gaat Buurman hier aan 

doen?

Ik ben geen Loosdrechter, dat zal ik 

ook nooit worden. Maar het Kursus 

Projekt Loosdrecht is een organisa-

tie waar Wijdemeerders uit andere 

dorpen heel veel plezier aan kunnen 

beleven. Ik werd gestrikt door de be-

vlogen voorzitter Joop Hennis (een 

Berger) om een avondje te gaan 

smeden. 

DOOR: HERMAN  STUIJVER

Geen nylon kleding, geen maatkos-

tuum en vooral niet bang zijn voor 

vuile handen, waren de korte aanbeve-

lingen. En 25 euro contant meenemen 

voor de materialen, naast de € 11,50 

cursuskosten. Op weg naar Huizen op 

de eerste avond van november werd 

ik niet bevangen door een brandend 

verlangen naar het aambeeld, maar ik 

was wel benieuwd wat me te wachten 

stond. Vlakbij de markante Kalkovens 

is de werkplaats van Annelied van Dijk 

oftewel ‘De Dochter van de Smid’ zoals 

ze zichzelf ook wel betitelt. Tussen 10 

vrouwen stonden Joop, de jongeman 

Diederik en ik wat bedremmeld te 

luisteren naar de korte veiligheidsvoor-

schriften van de smid. Bril op, schort 

voor en vooral je vingers niet in de hete 

kolen steken, waren een paar state-

ments. We konden vrijwel direct aan de 

slag. Dat viel nog niet mee om aan een 

stuk metaal een scherpe punt te slaan. 

Voorzichtig met de tang in de kooltjes 

poeren, wat zuurstof erbij om het vuur 

op te laaien, de roodgloeiende staaf op 

het aambeeld en erop meppen met de 

hamer. Liefst in cadans. Na enige oefe-

ning lukte het aardig, een bocht maken 

ging een stuk makkelijker. Het mooie 

van heet metaal is dat je het steeds over 

kunt doen. Even in het vuur en weer 

een beetje corrigeren, iets platter, iets 

krommer, iets rechter, iets ronder. An-

nelied hield je scherp en was 

altijd ter plekke om een handje 

toe te steken. Het zweet gutst 

van je voorhoofd, het ijskoude 

water gulpt door je keelgat en 

je basale sierhaakje sist na in de 

waterbak. 

Gaandeweg de avond (19.00- 

22.00 uur) constateer je dat 

iedereen steeds geroutineerder 

omgaat met het gloeiende me-

taal, overigens zonder roeke-

loos te worden. Voor wie zoals 

ik niet gewend is om met de 

handen te werken, is zo’n avondje sme-

den een lekkere ervaring. Een soort 

boetseergevoel, dunkt me, maar dan 

niet met blote handen in de kolen. Je 

produceert na veel ups en downs twee 

werkstukjes die je thuis ophangt. Een 

onvergetelijke ervaring. 

Bladerend door het boekje van KPL 

Kursus Projekt Loosdrecht 

Smeed het ijzer als het heet is

zag ik nog een kleine 100 workshops, cur-

sussen, excursies en lessen. Creatief, bewe-

gen, culinair, talen, lezingen, enz. Echt een 

aanrader. Zelf wil ik volgend jaar wel eens 

wat vertellen over Middeleeuwse literatuur 

(Karel ende Elegast, enz..). Daar krijg je 

geen vuile handen van. 

Zie: www.kploosdrecht.nl
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Jumbo, Kortenhoef, Curtevenneweg 2

Wij gaan verbouwen!
Jumbo gesloten vanaf vrijdag 18 november t/m dinsdag 29 november.
Feestelijke heropening woensdag 30 november om 9.00 uur.

De kinderen mogen hun schoentje zetten, 

dit kan t/m vrijdag 2 december.

Op zaterdag 3 december krijgen we hoog bezoek.

Kom gezellig langs!

Om 12.00 uur komt Sinterklaas op zijn paard aan met pieten erbij. 
En zal tot 15.00 uur in de winkel aanwezig zijn.

Schoentje ophalen kan zaterdag 3 december tussen 12.00 en 15.00 uur.
De kinderen krijgen dan wat lekkers mits ze zoet zijn geweest.
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Evenementen

Accordeon: het instrument leent 

zich voor vele stijlen en genres. In 

het Jagthuis was hij al te horen met 

viool, als duo met twee accorde-

ons, met marimba en nu komt het 

duo van accordeon en saxofoon 

‘SaxYOn’ optreden. 

Accordeoniste Ellen Zijm en saxo-

foniste Marijke Schröer hebben een 

nieuw programma ontwikkeld waarin 

zij nieuwe, voor hen geschreven wer-

ken combineren met allerlei arrange-

menten van werken van Bach, Piazzolla 

en Schumann. Het wordt een muzi-

kale reis waarbij een van de leidraden 

het nieuw geschreven werk ‘So many 

roads’ is, van Ad Wammes (bekend 

van muziek voor Sesamstraat). Marijke 

Schröer behaalde in Groningen cum 

laude haar saxofoonbachelor-diploma 

en studeerde voor haar master bij Arno 

Bornkamp in Amsterdam. Ellen Zijm 

studeerde accordeon in Enschede waar 

zij haar masterdiploma haalde. Daarna 

zette ze haar studie voort in Würzburg, 

waar ze met een 10 afstudeerde. Beide 

dames richtten in 2013 het duo SaxYon 

op en hebben sindsdien door verschil-

lende componisten nieuwe werken la-

ten componeren. In hun programma 

‘Happiness’ zijn werken te horen van 

onder meer Janáçek, Mussorgsky, 

Bach, Piazzolla en natuurlijk Ad Wam-

mes. Het concert vindt plaats op vrij-

dagavond 18 november en begint om 

20.15 uur. Zoals gebruikelijk bij de vrij-

dagavondconcerten is er voorafgaand 

aan het concert om zeven uur voor de 

eerste 20 belangstellenden gelegenheid 

aan te schuiven aan tafel. U krijgt voor 

32 euro het concert en een heerlijk ve-

getarisch twee-gangen menu voorge-

schoteld.

SaxYOn: vrijdag 18 november, aanvang 

20.15 uur, entree 17,50 euro (tot 25 jaar 

10 euro). Reserveren:www.jagthuis.nl 

of via stal@jagthuis.nl of telefonisch 

SaxYOn brengt ‘Happiness’ naar het Jagthuis

Op vrijdag 25 november komt Emelio 

Guzman naar Ankeveen. Emilio 

Guzman is een dromer; eigenlijk al van 

kleins af aan. Ook nu nog verdwijnt hij 

plotseling in zijn fantasie. Maar niet 

op het podium. Daar is alleen hij aan 

het woord, wordt hij niet onderbro-

ken, en gaat de fantast in hem los! En 

met een beetje fantasie lost hij daarbij 

alle wereldproblematiek in een keer 

op. Kortom: Alle mensen verzame-

len. Emilio is een geëngageerd mens. 

Hij toont zich kwetsbaar en ver-

twijfeld, in een wereld die juist 

vraagt om stellingname. Om 

deze interne dialoog tastbaar te 

maken, heeft hij Emilio de robot 

meegenomen. De voorstelling 

komt langzaam op stoom en is 

uiteindelijk een verademing om naar 

te kijken. Guzman ontving in 2014 de 

Neerlands Hoop Prijs, de prijs voor 

veelbelovende theatermakers met toe-

komstperspectief, en in 2010 met over-

macht de publieksprijs bij het Leids 

Cabaret Festival.

Vrijdag 25 november; aanvang 20.15 

uur; kaarten à € 18,00 te bestellen via 

www.dedillewijn.nl

In Theater De Dillewijn 

Emilio Guzman
Kunstrondleiding 

In Kunstgallery McSorley wordt op zon-

dag 20 november om 15.00 een ‘Aziatisch 

Happy Hour’ met de kunstenaar Lieuwe 

Kingma aangeboden. Hierbij vertelt de 

kunstenaar over kleur, gevoel en schoon-

heid van zijn schilderijen. De kijker 

wordt verleid het schildersavontuur mee 

te beleven, te genieten van sfeer, harmo-

nie en kleur.  Geïnteresseerden voor dit 

evenement worden uitgenodigd om deze 

middag samen met Lieuwe Kingsma au-

thentieke,  Aziatische  hapjes te nuttigen, 

gepaard met  wijn proeven en het be-

wonderen van fantasierijke kunst. Graag 

reserveren: tel. + 31(0)6 1378 6779  of 

email: info@gallerymcsorley.com; Zui-

dereinde 124 -1243 KL  ’s-Graveland. 

0294-252609. De locatie van het concert is 

Het Jagthuis, Middenweg 88, Nederhorst 

den Berg (Horstermeer).

Ben je benieuwd naar de dieren in 

het bos of heb je een eigen vondst 

uit de natuur waarvan je niet weet 

wat het is? 

Kom dan op woensdag 16 november 

om 15.00 uur naar Restaurant Bram-

bergen bij het Bezoekerscentrum van 

Natuurmonumenten in ’s-Graveland en 

krijg antwoord op al je natuurvragen!

Heb jij altijd al eens een echte boswach-

ter willen ontmoeten? Heb jij een vraag 

over de natuur, waar je het antwoord 

zelf nog steeds niet op gevonden hebt. 

Dan is het  ‘boswachters spreekuur’ echt 

iets voor jou. De boswachter zit vanaf 

15.00 uur voor je klaar bij Res-

taurant Brambergen, achter Be-

zoekerscentrum Gooi en Vecht-

streek in ’s-Graveland. 

Restaurant Brambergen, 

Noordereinde 54d, 

1243 JJ; ’s-Graveland; 

Vraag het de boswachter

Lezing over Turnerprijs 
Op vrijdag 25 november geeft kunsthis-

toricus Aldwin Kroeze een lezing over de 

‘Turnerprijs’. Atelier Art to Join; Korten-

hoefsedijk 86a; 20.00 uur; € 20,-; www.

ingridjansen.nl of 06 11321748

In 2016 heeft de IJsvogelwerkgroep 

Gooi en Vechtstreek het hoogste aan-

tal ijsvogelbroedparen ooit geteld! Een 

nieuw record met 87 broedparen in de 

regio. 

Opnieuw heeft een groot aantal ijsvo-

gels dankbaar gebruik gemaakt van de 

door de vrijwilligers aangelegde ijsvo-

gelwanden. Hierin broedden 54 paar 

(62%). Nog eens elf ontdekte nestplaat-

sen zaten in de wortelkluit van een gro-

te omgewaaide boom, in een dijkoever 

of naast een duiker.

Van 22 paar ijsvogels was de exacte 

nestplek niet bekend, maar dankzij 

voldoende waarnemingen konden de 

broedterritoria wel worden vastgesteld. 

Ook dit jaar is er weer extra aandacht 

gegeven aan het aantal broedsels per 

ijsvogelpaar. Hiervoor werden 49 paar 

ijsvogels gedurende het hele broed-

seizoen goed gevolgd. Bekend is dat 

ijsvogels doorgaans twee broedsels in 

een jaar hebben. Bekend was ook dat 

circa 10 % een derde broedsel maakt. 

De IJsvogelwerkgroep ontdekte echter 

dan sinds 2012 er meer derde broedsels 

zijn. Dat aantal schommelt sindsdien 

tussen de 33 en 63% per jaar. In 2016 

betrof het 55%. Dit is een zeer opval-

lende verandering in de broedbiologie 

van de ijsvogels. 

De broedparen bevonden zich ver-

spreid over de hele regio. Meest opval-

lende plaatsen zijn Vreeland (7p), Ne-

derhorst den Berg en Loosdrecht (6p), 

Naarden (16p), ’s-Graveland (9p), Hil-

versum (7p) en Eemnes (6p). Mensen 

in Gooi en Vechtstreek die met zeker-

heid in 2016 een broedgeval van ijsvo-

gels weten kunnen dat met vermelding 

van de juiste plek doorgeven aan de 

coördinator van de IJsvogelwerkgroep: 

jelleharder@hetnet.nl

Foto: Jeroen Stel 

IJsvogels profiteren van veranderend klimaat

Schaliegas
Op zondag 20 november geeft dr. W.J. 

Evert van de Graaff om 14.00 uur in Mu-

seum Hofland een lezing over ‘Schaliegas’. 

Evert van de Graaff is gepromoveerd in 

Leiden, heeft als veldgeoloog gewerkt en 

na zijn pensionering in 2003 heeft hij zich 

als zelfstandig consultant gevestigd. In de 

lezing komen de verschillende aspecten 

die een rol spelen bij de winning van 

schaliegas aan de orde. Hilversumseweg 

51; Laren (tegenover restaurant La Place); 

www.geologischmuseumhofland.nl



Woensdag  november 16 Weekblad Wijdemeren

Cultuur

Twee vroege Russische wer-

ken staan er op het program-

ma van het Trio 258. Eerst 

maar even over de naam. Trio 

258? Een spiksplinternieuw 

pianotrio, opgericht door 

pianiste Lestari Scholtes. Zij 

was eerder in het Jagthuis 

te gast met haar duopartner 

Gwylim Janssens. 

Lestari is met violist Eduardo 

Paredes Crespo en cellist Leo-

nard Besseling het trio begon-

nen. Hun naam danken ze aan 

het gastvrije onthaal voor hun 

repetities op Keizersgracht 

nummer 258. Dan het pro-

gramma. Voor de pauze hoort 

u het eerste pianotrio van 

Sjostakovitsj. Een relatief kort 

werk dat hij in 1923 schreef 

gedurende zijn conservato-

riumtijd in Sint Petersburg. 

Het werd een 

lyrisch en pa-

thetisch werkje. 

Het tweede 

werk voor de 

pauze komt van 

Joaqin Turina. 

Van hem speelt trio 258 een 

laat werk:het pianotrio ‘Cir-

culo’. Dat schetst is drie stem-

mingen het verloop van de dag: 

ochtend, middag, avond. Na de 

pauze hoort u dan het grote trio 

van Rachmaninov: Élégiaque. 

Rachmaninov schreef dit trio 

na de dood van Tsjaikovsky, die 

voor hem een groot voorbeeld 

was. Bij Trio 258 is dit werk in 

goede handen. Violist Eduardo 

Paredes Crespo is afkomstig uit 

Bolivia, en studeerde in Neder-

land summa cum laude af. Cel-

list Leonard Besseling studeer-

de in Amsterdam. Hij speelt op 

een instrument gebouwd door 

zijn vader vioolbouwer Matthi-

eu Besseling. Lestari Scholtes 

speelt met diverse ensembles 

kamermuziek en is artistiek lei-

der van het Pianoduo Festival 

Amsterdam.

Trio 258: zondag 27 november 

2016, aanvang 15.30 uur, en-

tree 17,50 euro (tot 25 jaar 10 

euro). Reserveren via de web-

site www.jagthuis.nl, per e-mail 

via stal@jagthuis.nl of telefo-

nisch 0294-252609. De locatie 

van het concert is Het Jagthuis, 

Middenweg 88, Nederhorst 

den Berg (Horstermeer).

Russen en een beetje Spaans 
in het Jagthuis

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

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

Actie met 2 weken verlengd!

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

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

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl
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Het allereerste Bergs Kampioenschap 

Darts in Sportcafé De Blijk was zeer 

succesvol. Winnaar werd Wander 

Gons. Maar liefst 40 deelnemers 

gingen met elkaar de strijd aan voor 

deze prachtige titel.

Verdeeld over 10 poules gooiden de 

Bergers hun pijltjes op het bekende 

bord. Na de voorrondes met wisselend 

spelpeil werden de werpers ingedeeld 

in winnaars- en verliezerpoules. De 

spanning liep flink op. Uiteindelijk 

werd Wander Gons eerste, nipt gevolgd 

door runner up Wibe Jacobs en Stefan 

Lucken als derde. In de Verliezersronde 

leverde Ton Keizer een knappe presta-

tie door zijn eerste plaats. Hier werden 

Rien van Huisstede en Steven Stijvers 

respectievelijk 2e en 3e. 

Drie darters kregen het ‘One Hundred 

and Eighty’ te horen, want Paul van 

Melsen, Bart Vrijhoef en Wibe Jacobs 

gooiden dat ieder één keer. De hoogste 

finish was voor Johan van Huisstede 

(116).

Wander Gons Bergs 
Dartskampioen

Opgewekt kwamen de kinderen 

van de Curtevenneschool op 8 no-

vember in pyjama naar school. 

Aankleden en ontbijten hoefde niet 

vandaag. De school deed mee aan 

het Nationaal Schoolontbijt. 

Het schoolontbijt wil kinderen (en ou-

ders) bewust maken van het nut van 

goed en gezond ontbijten. Met een 

goed ontbijt kun je ook goed preste-

ren. Om dit kracht bij te zetten heeft de 

school Marc van de Kuilen uitgenodigd 

om te vertellen waarom dit zo belang-

rijk is. Marc ging langs bij de groepen 4 

t/m 8 om zijn verhaal te vertellen.

Marc van de Kuilen (29) verloor in 

2007 beide benen bij een vuurgevecht 

in Afghanistan. Het weerhield hem 

er niet van het uiterste van zichzelf te 

eisen. Tegenwoordig is hij een vaste 

waarde bij het Nederlands rolstoelbas-

ketbalteam. Tijdens de Paralympics 

in Rio behaalde hij met zijn team een 

goede 7e plaats.

De kinderen waren onder de indruk 

van zijn bijzonder verhaal. Marc heeft 

een positieve wending aan zijn leven 

kunnen geven en straalde dat ook uit. 

De kinderen stelde hem de gekste vra-

gen, want het is best 

gek om iemand zon-

der benen te zien die 

nog van álles kan en 

nog een topsporter 

is ook. Het werd een 

leerzaam schoolon-

tbijt. Doorzettings-

vermogen, goed 

eten en sporten is 

voor iedereen be-

langrijk.

Curtevenne ontbijt met Topsporter

‘Schaken is het snelste spel van de 

wereld omdat men met elke secon-

de duizenden gedachten moet or-

denen’ zei het genie Albert Einstein 

ooit. De bijna 100 jonge schakers die 

vorige week woensdagmiddag mee-

deden aan de voorrondes van het 

Schoolschaak Wijdemeren hadden 

die wijsheid van de Amerikaanse 

natuurkundige goed ingeprent, 

want velen waren binnen de kortste 

keren klaar met hun partij. Anderen 

waren iets bedachtzamer.

Schaakmeester Patrick Kreuning van 

schaakschool ’t Slimme Pionneke 

wreef in zijn handen vanwege de grote 

opkomst. De Sterrenwachter uit Loos-

drecht had maar liefst vier teams van 

4 deelnemers afgevaardigd. De Jozef-

school uit Nederhorst den Berg die 

gastheer was op deze druilerige middag 

zette in met vijf teams, gevolgd door 

drie teams uit Ankeveen (Joseph Lo-

kinschool en de Kortenhoefse Regen-

boog met twee teams. De Antonius-, 

Curtevenne- en Warinschool hadden 

elk kwartet jongens en meisje gestuurd.

Na vele potjes verdeeld over drie poules 

in drie lokalen werd duidelijk wie naar 

de finales gaan op 23 november. De 

Warinschool uit Nederhorst den Berg, 

met de maximaal haalbare 

score, de Regenboog 1 en 2 

uit Kortenhoef, de Joseph 

Lokin uit Ankeveen en de 

Jozefschool uit Nederhorst 

den Berg. 

Niet alleen Patrick zet zich 

al jaren in voor het school-

schaken, ook Johan Verburg 

en Gabri van de Schoot-

brugge zijn onvermoeibaar 

als het gaat om het schuiven 

met stukken. 

Wie gaat de Antonius-1 op-

volgen? De finale van het 12e Wijde-

meers Kampioenschap Schoolschaken 

Voorrondes schoolschaken Wijdemeren

is in de Joseph Lokinschool, vanaf 14.30 

uur op woensdag 23 november. 

De boulers uit Ankeveen hebben de 

twee laatste competitierondes wis-

selvallig gespeeld.

Was het twee weken geleden tegen Ma-

zijk de Petanque uit Wijk bij Duurstede 

een spannende dag die met een fraaie 

5-3 zege werd bekroond, nu moest men 

afgelopen zaterdag naar Nijkerk om de 

Nijeboulers te bestrijden.

Na het ingooien waren de Ankeveners 

tot de conclusie gekomen dat dit een 

zeer zware dag zou worden. De moei-

lijkheidsgraad van deze banen waren 

ze nog niet tegen gekomen. In de eer-

ste ronde ging het dus stroef en kon-

den ze met moeite één partij winnen. 

Na de koffie de tweede wedstrijd ronde 

en daar waren ze toaal niet opgewassen 

tegen deze tegenstanders. Tussenstand 

1-4. Met de laatste serie wedstrijden 

moest alles gewonnen worden voor 

een 4-4 gelijkspel, maar ook dat zat er 

niet in. In deze wedstrijden was er geen 

geluk voor de ASV ‘ers. Het bleef door 

stomme pech maar bij één overwin-

ning.

Niettemin het was een verdiende over-

winning voor de thuisploeg. Hopelijk 

leidt dit a.s. zaterdag bij het 25-jarig ju-

ASV Petanque ’91 erg wisselvallig

bileumfeest niet tot een minder feestelijke 

dag.

Parkinson Café 
Donderdag 17 november om half 3 

komt de neuroloog dr. Laboyrie spre-

ken over pijn bij Parkinson. Hierna 

kunt u uw vragen stellen. Ook hier 

sluiten we weer af met de mogelijkheid 

elkaar te spreken bij het genot van een 

drankje. Zaal open om 14.00 uur, waar 

u de informatietafel van de Parkinson 

Vereniging kunt bezoeken. Koffie en 

thee staan voor u klaar.

Amaris Theodotion, Werkdroger 1, 

1251CM Laren (Ridderzaal); toegang: 

gratis.  Meer info: www.parkinsonca-

felaren.nl
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IJsclub Nederhorst den Berg 
Blijklaan 1a www.nederhorstonice.nl
         U kunt ons ook vinden op 
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zo. 88 8 888 jajajajajajaj n.n.n.n.nn. SmSmSmSmmSmSmSmS eleleleleleleltftftftfft eeeeeeeeeeeeeeeeeeststststttstst vvvvvvooooooooooooooor r r r r alalalalalallelellelelelee vvvvvvvvriririiriririijwjwjwjwwwwjwwjwjwwjwjjwwililililililillililillll gegeegegegegg rsrsrsrsrsrssrs 171717171771717171 .0.0.0.00.0.0.0.000 0 0 000 000 uuuuuuuuuuuuurrrrr

vr. 25255 nnov. Opennninnng g g gg verzamelen op t plein 1919199.0.0.00000 0 0 000 uuuuuuuuuuuu rrrrrr
za. 26 nov. Disco-on-Ice 19.00 uur
zo. 272727272722 nnnnnnnovovovovovovv... ScScScScScScScScSchahahahahaaaaatatatatatatatatatslssslslsslslssls eseseseseseseseesese seseseseseseseseennnnnnnn 101010101010100.0.0.00.0.0.00-00-0-0-0--00 1212121212121211 .0.0.0.0.0.0.0000 0 0 0 0 00 0 0 uuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrr
zo. 27 nov. Koor: Op de Ree 15.00 uur
zo. 27272727 nnnnnnovovovovvvvov..... SSiSiSSiSSiSSntnntntntntntnntnt oooooooooon n nn n nn n n IcIcIcIcIcIccIccIcIceeeeeeee 15151515151515155.3.3.3.3.3.33.3. 0 000 00 00000 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu rrrrrrrrr
wo. 30 nov. IJshockey-clinic 19.00 uur
do. 1 1 1 111 dedededededededec.c.c.cc.ccc CuCuCuCuCuCuuuuuurlrlrlrlrrlrrlinininininnininnggg g g gggg g IJsbaan 17.00 uur gesloten 19191919191919999.3.3.3.3.3.3.333000000 000 000 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrr
vr. 2 dec. Bergs garnituuruur 17.00 uur
vr. 2 2 2 2 2 2 2 dededededededed c.c.c.c.c.c.c.c BeBeBBeBeeBeBeBergrgrgrgrgrgrgrgr sessesesesesesee wwwwwwwwwwwwwininininnininnteteteteteeteteersrsrsrsrsrssrspepepepepepeeeleleleleleleleleennnnnnn 1919191919191991 .0.0.0.0.00.0.000000 00 000 0 0 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrr
vr. 2 dec. Fusebox 20.00 uur
za. 3 3 3 333333 dededededededededeec.c.c.c.c.c.cccc.c. DiDDiDiDiDiscscscsccscsscco-o-o-o-o-o-o-ooo onononnnnononononnn-I-I-I-I-I-II-I-Icecececececcc 1919191911919.0.0.0.0.0.00.00 0000 0 000 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu rrrrrrrr
zo. 4 dec. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 4 44444 44 dededededededdededdedeeccc.c.c.c.c.c.c.cc FaFaFaFaFaFaFaaF mimimimimimimiililililiiililiee eeeee dadaddddadadadaddadd gg g g gg ggg mememememememeet tt ttttttt lililililililiveveveveveveveevv aaaaaaartrtrtrtrtrtrtr ieieieieeieiestststststst vavavavavavavavanananananannnaf f ff fff 12121111212121221111 .0.0.0.0.00.0000 0000 uuuuuuuuuuuuurrrrrrr
ma. 5 dec. Sinterklaasavond vanaf 17.00 uur gesloten

wo. 7 7 777 7 7 dededededededec.c.cc.c.c.cccc IJIJIJIJIJIJIJJshshshshshshshs ococococococoocckekekekekeekekekk y-yyyy-y-y-y-y-y-yy-y-y-y clclclclcclccc inininininnicicicicicicicc 19191919991999.0.0.0.000000 0000 0000 uuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrr
do. 8 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 99 9999999 dededededededededdeec.ccc.c.cccccc BeBeBeBeBeBeBeBeergrgrgrgrgrgrgrggs s ssssss gagagggagaagagaaaaaaag rnrnrnrnrnrnrrnitititittttuuuuuuuuuuuuuuuur-r-r-r---r uuuuuuuuuuuuuurrrrrrr 1717171717171717.0.0.00.0.0000 0000000 0 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu rrrr
vr. 9 dec. Bergse winterspelen 19.00 uur
za. 10101010101010101001000 ddddddddddecececececeececccec...... DiDiDiDiDiDiDiDiDiscscscscsccscsco-o-o-o-oo-o-o-o-o ononooonnnnonooonnnn-i-i-i-i-i-i--i-icececececeececececc 19191919191999.0.0.0.0.00000000 0000 uuuuuuuuuuuuuuu rrrrr
zo. 11 dec. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 1111111111111111111111 dddddddddddececececeececececeecc... FaFaFaFaFaFaFaFFaamimimimimimmimiillllllllllllllieieieieieieiedadadaddadaadadaddddaddag g g g gg g gg mememememememeeeet t t tttt liiiillililiveveveveveveveve aaaaaaartrtrtrttrtrtieieieieieeieststststtststs vavavavavavavananananaananaaaaf fffffff 121211121212121212.0.0.0.0.0.000 0000000 uuuuuuuuuuuuuuuu rrrrrrrr
wo. 14 dec. IJshockey-clinic 19.00 uur
do. 151515151515155151551511 dddddddddddecececeecececececee ..... CuCuCuCuCuCuC rlrrrrrlrrlrrlininninninnnninng g g gggggggg IJsbaan 17.00 uur gesloten 191919199919199.3.3.3.3.33330 0 0000 00 uuuuuuuuuuuuuuuuu rrrrrr
vr. 16 dec. Bingo 50+ 14.00 uur
vr. 1616161616161616166166 ddddddddddecececececececececee ....... BeBeBeBeBeBeBBeBB rgrgrgrgrgrgrgrrggs s s sssssss gagagagaagaagaggaaaaaarnrnrnrnrnrnnrr itititititititituuuuuuuuuuuuuuuur-r-r-r-r-r--uuuuuuuuuuuuuuu rrrrrrrrr 171717171717771 .00.0000.0.0000 0 000 uuuuuuuuuuuuuuuuuuu rrrrrrr
vr. 16 dec. Bergse winterspelen 19.00 uur
za. 17171711 dddecececeec... DiDiiDiDiDiDiDiiDDscscscscscscscsco-o-o-o-o-o-o-oo-o oooonononoonn-I-I-I-IIcececececececee 191919191919199.0.0.0.0.00000 000 0000 uuuuuuuuuuuuuuurrrrrrr
zo. 18 dec. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 11181 ddddeccc. KeKeKKeKKeK rsrssstbtbtbttbananananannd d d dddddd BeBeBeBeBBB atatata riririr xxxx 15515115.00.0.00 0000 uuuuuuuuu rrrr

Elke dag vrij schaatsen! Kijk voor actuele 
openingstijden en meer informatie op de website.
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Nieuws Club 4711
Uitslag + stand herfstcompe-

titie biljarten Maandag 7 nov.: 

M. v.d. Velden (6 pt.), M. Ziele-

man (5 pt.), D. Giavarra (2 pt.), W. Cle-

ments (1 pt.), J. Vrijburg (1 pt.). Stand aan 

kop: D. Giavarra 4-17, B. Worp 4-14

Uitslag maandtoernooi koppelklaverjas-

sen Zaterdag 12 nov.: 1. Dhr. H. v.d. Burg 

& Dhr. P. van Valkenburg (5137 pt.), 2. 

Mw. A. Behnken & Dhr. G. v.d. Broek 

(4885 pt.), 3. Dhr. B. v.d. Gun & Mw. R. 

Schaap (4689 pt.), 4. Mw. L. Baar & Mw. 

A. Versluis (4507 pt.), 5. Mw. A. Hagen 

& Dhr. J. Hagen (4495 pt.), 6. Dhr. D. 

v.d. Broek & Mw. J. v.d. Gun (4484 pt.), 

7. Mw. R. Vernooy & Mw. V. Wenneker 

(4236 pt.), 8. Mw. E. Reniers & Dhr. M. 

Zieleman (4140 pt.), 9. Dhr. C. Jacobs & 

Dhr. E. van Spengen (4088 pt.), 10. Mw. 

D. Giavarra & Dhr. M. Verlaan (3919 pt.), 

eerstvolgende maandtoernooi: zater-

dag 10 dec. 16.00 uur (voor aanmelden: 

0620408058)

Programma Club 4711
Donderdag 17 nov. 20.00 uur: BV Over-

meer  - BV Geinburgia, zaterdag 19 nov. 

16.00 uur: herfstcompetitie biljarten

Nieuws Biljartvereniging Overmeer
Uitslag + stand onderlinge competitie

Donderdag 10 nov.: J. Kloosterman-W. 

Lam 2-0. R. Korteling-T. Otten 1-1, M. 

v.d. Velden-M. Verlaan 2-0, P. van't Kloos-

ter-W. Clements 0-3. Stand aan kop: J. 

Kloosterman 9-18, H. Stalenhoef 9-17

Programma BV Overmeer: donderdag 

17 nov. 20.00 uur: BV Overmeer - BV 

Geinburgia

Sport DOOR:  MARC DEGEKAMP, RICHARD BAAR EN DICK BLOM

Voetballen in Nederhorst 

Op valreep 3 punten tegen Ankaraspor

Op het qua verliespunten bovenaan 

staande Waterwijk heeft ‘s-Grave-

land een prima 2-1 behaald. Daan 

Verdam had met twee nagenoeg 

identieke doelpunten het belang-

rijkste aandeel in de zege. 

Omdat een derde treffer uitbleef en 

Waterwijk een kwartier voor tijd tegen 

scoorde werd het onbedoeld nog een 

spannende slotfase maar de positieve 

marge bleef gelukkig intact.

Senioren

De winstpartijen bij de senioren kwa-

men het afgelopen weekeinde van het 

2e en 3e. Het 3e deed dat overtuigend 

bij Buitenboys (1-7). Het tweede deed 

thuis goede zaken. Het won zelf zoals 

verwacht tegen nummer laatst Abcou-

de en klom een plek op de ranglijst. De 

3-1 overwinning kwam mede tot stand 

door treffers van Paul Kwantes, Michiel 

Dudok van Heel (prachtig van afstand 

in de bovenhoek) en Lasse Spall. De 

overeenkomst tussen het 4e, 35+ en 

VR1 was een nederlaag. 

Jongens onder 12

Het enige team dat uitkomt in deze 

leeftijdscategorie is JO12-1. Afgelopen 

zaterdag ging het in alle vroegte (7.15 

uur al) naar Leusden om de leeftijds-

genoten van Roda ’46 te bestrijden. Op 

een net niet bevroren wit veld speelden 

ze een goede wedstrijd en combineerde 

er lustig op los. Het resultaat mocht er 

zijn: 0-10 overwinning. 

Voetballen in ‘s-Graveland

Prima thuisoverwinning op Waterwijk

In de eerste fase was Nederhorst de 

betere ploeg. In de 8e minuut schoot 

Thomas Grolleman via de handen 

van de keeper over. Ankaraspor 

werd nauwelijks gevaarlijk, maar 

kreeg in de 14e minuut een straf-

schop na een ongelukkige handsbal 

in de defensie van VVN. 

De penalty werd echter naast gescho-

ten. In de 24e minuut werd Luuk van 

Huisstede links voor de 16 onderuit 

gehaald. De vrije trap werd door broer 

Jesse met veel gevoel in de rechterbe-

nedenhoek geplaatst (1-0).  In de 44e 

minuut nog een poging 

Na rust een aanvankelijk beter Anka-

raspor en dit resulteerde na 54 minu-

ten in de gelijkmaker van spits Agircan, 

die een aantal man uitkapte en de 1-1 

strak binnenschoot. Het laatste kwar-

tier was voor de thuisclub. Na 86 mi-

nuten speelde Luuk op links twee man 

uit en zijn voorzet werd door Thomas 

beheerst binnengeschoten (2-1). 2 mi-

nuten later werd de wedstrijd dan toch 

in het voordeel van de thuisclub beslist. 

Een corner op rechts van Luuk werd bij 

de 2e paal door Thomas binnengekopt 

(3-1).

Senioren

Nederhorst 2 speelde thuis tegen Was-

meer 2 met 1-1 gelijk. Het 3e speelde 

met 1-1 gelijk tegen Buitenveldert. De 

derby ASV 2 tegen Nederhorst 4 werd 

afgelast.  Zaterdag 2 verloor verdiend 

met 1-3 van de nummer twee NVC 2.

Jeugd

De JO19-1 blijft goed presteren in de 1e 

klasse. Thuis werd er na een flitsend begin 

en een 2-0 voorsprong met 4-2 gewonnen 

van het op de tweede plaats staande Hil-

legom JO19-1. Meisjes onder 13 voor het 

eerst dit seizoen actief op het veld behaalde 

een eerste punt door met 1-1 gelijk te spe-

len tegen OSM 75. Een mooie overwinning 

was er voor de JO11-1. In een spannend 

duel werd er in Kudelstaart met 1-2 gewon-

nen van RKDES JO11-1.

Mede door vele blessures vindt het 

elftal van Dennis van Dijk zijn draai 

maar niet en raakt het door allerlei 

noodzakelijke en onvoorziene posi-

tiewisselingen maar niet ingespeeld. 

De gifbeker moet kennelijk helemaal 

leeg gedronken worden, want nu haak-

te ook Onasis Gyamfi tijdens dit duel 

met een hamstringblessuree af. Toch 

was het een gelijkopgaande strijd met 

een in de beginfase een iets beter spe-

lend ASV ‘65, waarbij Gyamfi zich on-

derscheidde met een paar wervelende 

passeeracties. In de 17de minuut werd 

het 0-1 en  nam De Meer het initiatief 

langzaam over. Net terwijl Gyamfi in 

de 53ste minuut over schoot, scoorde 

de Meer uit de counter en dat kwam 

aan als een harde mentale dreun, die de 

Ankeveners niet meer te boven kwa-

men. Men liep meer tegen zichzelf te 

spelen dan tegen de Meer. Daarna een 

machteloos ASV dat het qua opportu-

nisme nog wel probeerde, maar er was 

geen lijn meer in het Ankeveense spel 

te ontdekken.

Op de ranglijst staat ASV 65 op een 

trieste voorlaatste plaats. Komende 

zondag 20 november is er thuis de be-

kerwedstrijd in de derde ronde van de 

KNVB-beker tegen eersteklasser EDO 

uit Haarlem. Over 14 dagen, en dat 

klinkt raar voor Ankeveense begrip-

pen, is er het degradatieduel uit in Am-

sterdam tegen Ankaraspor.

Veteranen verliezen

Nadat the good old greens op een 2-0 

voorsprong tegen TOG waren geko-

men, waarbij beide doelpunten door 

de oude vos Geurt Holdinga gescoord 

werden, kwam het team van Joost Bot-

terman op een 2-4 achterstand, om uit-

eindelijk met een 4-6 nederlaag van het 

veld te stappen. Jos Vermeulen en Tim 

Holdinga maakten de 4 Ankeveense 

treffers vol.

Jeugd

JO19 wint van Breukelen met 1-0, doel-

puntenmaker Jordi Souverijn, terwijl 

de JO17 Altius in een zinderend spek-

takelstuk met 5-4 versloeg. Hier waren 

de doelpuntenmakers Bram Schouten 

2x, Oscar de Wit 2x en Koen Smits.

Voetballen in Ankeveen

1e elftal verliest met 0-2 

Beaujolais Primeur

Traditiegetrouw elke derde vrijdag van 

de maand november presenteren we deze 

nieuwe Franse wijn. Wij nodigen jullie van 

harte uit deze te komen proeven. De in 

Franse sfeer omgedoopte kantine is open 

vanaf 20.30 uur. 

Wedstrijdprogramma 

Volgende week is er een inhaal/bekerpro-

gramma gepland. Hierdoor hoeft niet elk 

team in actie te komen. Wel de teams die de 

laatste wedstrijd in de poule moeten spelen. 

Sommigen daarvan hebben nog kans om 

de volgende ronde te bereiken. De MO11-1, 

MO17-1, JO9-4M, JO10-2, JO13-1 op zater-

dag en op zondag het 2e en het 4e.  De volle-

dige wedstrijdprogramma’s staan op onze site.

Het bestuur van de IJsclub ‘Onder-

ling Genoegen’ te Kortenhoef nodigt 

zijn leden uit voor de jaarlijkse leden-

vergadering op vrijdag 25 november 

om 20.00u in het Kraaiennest aan 

de Kortenhoefdedijk 145, 1241LX te 

Kortenhoef. Tevens maakt het bestuur 

iedereen die nog geen lid is attent op 

het mooie werk dat veel vrijwilligers 

verrichten, als er ijs ligt. Het roept ie-

dereen die nog geen lid is op, zich als 

lid aan te melden. Dit kan op info@

ijsclub-kortenhoef.nl. Een mooi ge-

veegde baan door onze polder en de 

zekerheid dat bij ongevallen de EHBO 

voor u klaarstaat, is de moeite waard 

om ons te ondersteunen door lid te 

worden.

Ledenvergadering IJsclub 
‘Onderling Genoegen’
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Barbara Schriek (26) leeft 

volgens een positieve he-

althy lifestyle. In deze rubriek 

schijnt zij haar licht over ge-

luk, positiviteit en een gezon-

de levensstijl in de hoop de 

lezer achter te laten met een 

glimlach of een positieve kijk 

op de wereld. 

Wat is een van de eerste vragen 

die je stelt aan iemand? Vaak 

is dat: wat doe je. En dan doe-

len ze op je beroep. Want dat is 

wie je bent, toch? Nou, eigen-

lijk niet. Je bent niet je werk. 

En toch hebben we dat gevoel. 

Toen ik mijn dansschool gedag 

zei, had ik sterk het gevoel dat ik 

‘niemand’ meer was. Dat gevoel 

bleef heel lang. Versterkt door 

anderen die daar continue over 

blijven doorgaan: Maar, wat doe 

je nu dan?

Het begint al van kleins af aan: 

wat wil je later worden als je 

groot bent? Je zelfwaardering 

heeft ook veel te maken met je 

beroep. Ga eens bij jezelf te rade 

wat je werksituatie met je doet. 

Ga je met plezier naar je werk? 

Maak je te veel uren? Kan je er 

wat aan doen? Voor veel men-

sen is een gesprek om minder 

uren te draaien enorm eng. Het 

kan echter wel iets zijn wat no-

dig is om je werk beter te laten 

verlopen. Misschien heb je dan 

tijd voor dingen die je veel leu-

ker zou vinden. Erken dat je 

zenuwachtig bent voor een ge-

sprek, accepteer het en probeer 

het los te laten om je volledig tot 

het gesprek te kunnen richten 

zonder afleiding.

Hetzelfde gebeurt bij mensen 

die werkloos worden. Ze raken 

hun zekerheid kwijt, maar op 

de een of andere manier ook 

hun betekenis. Het is vaak een 

enorme deuk in je zelfbeeld. Pas 

als je jezelf echt goed kent, zul je 

geluk en succes hebben. Je kunt 

jezelf ontrafelen op drie niveaus. 

Aan de oppervlakte zijn alle za-

ken als beroep, opleiding, man 

of vrouw etc. te vinden. Kijk 

je onder de oppervlakte, zul je 

meer gaan uitkomen bij je ge-

dachten. Ik denk dat ik een goe-

de werknemer ben. Je trekt con-

clusies door die oppervlakkige 

kenmerken en je ervaringen. 

Het derde niveau is de diepte 

in! En dat is moeilijk, want laat 

je gedachten maar eens los. Wat 

houd je dan nog over? Je ziel, je 

ware ik. Die is alleen heel erg 

moeilijk te bereiken. En mis-

schien, heel misschien, is die wel 

ongrijpbaar. Ga dan door naar 

de vraag: wie wil je zijn?! Volg 

deze stappen:

Kijk eens waar je echt goed in 

bent. Vraag het desnoods aan 

anderen. Waar vinden zij dat 

jij goed in bent? Wat raakt jou? 

Waar word je vrolijk of droevig 

van? Ook dat zegt veel over jou 

als persoon. Wees trouw aan je-

zelf. Doe je alles waar je vrolijk 

van wordt. Als er geen beper-

kingen bestonden, wat zou je 

dan willen doen?

Ik zou zeggen, ga er eens mee 

aan de slag. Misschien kom je 

wel voor hele andere dingen te 

staan dan je dacht…

Voor meer inspiratie/vragen/

reageren: 

www.behappyandhealthy.nl; 

facebook.com/behappyand-

healthynow; instagram.com/

behappyandhealthy.nl

twitter: @BarbaraSchriek

Be Happy & Healthy

Je bent niet je werk
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Op 11-11 om 23.11 u. werden de gebroeders prins 

Rowin en adjudant Jori de Jong ingehuldigd bij de 

Schuimlikkers te Ankeveen. Vergezeld van de hofdames Viola en Nancy. 
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Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-

253103.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Man-

nenavond’ in het Soc. Cultureel 

Centrum a.d. Blijklaan in Ned. 

den Berg. Gastheer Fouad no-

digt alle mannen van harte uit.

Cultureel Centrum Nederhorst 

den Berg nieuwe cursussen/

lezingen/workshops www.berg-

secultuur.nl

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-

sterking. Op 3 niveaus biljarten 

op di.-, wo.,- en do.middag in 

sporthal Eikenrode, Loosdrecht. 

Vr. vrij spelen. Meldt u aan:06-

24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 

de data van alle activiteiten van 

Spotjes, Spotpourri, Open Ate-

lier, Handwerkatelier op www.

despotfabriek.nl

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; locatie 

Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-

6561131.

Kort nieuws


