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Toekomst 
Wijdemeren

Robert Vendrig Willibrordkerk Michiel Borstlap Rope Skippen

Sinterklaas kwam afgelopen zater-

dag aan in Wijdemeren. Het eerst is 

hij zoals ieder jaar met de boot bij de 

Smidsbrug. 

Door: Barbara Schriek, Joop Glijn en 

Herman Stuijver

Heel Kortenhoef is eropuit getrokken 

om de Goedheiligman te zien aanko-

men. Kinderen staan vervaarlijk langs 

de rand van het water in een wedstrijd 

‘wie-het-eerst-de-sint-kan-zien’. Harts-

tochtelijk zingen ze mee tot de Sint ein-

delijk voet aan wal zet. En daar begint 

het. De kinderen drommen om hem 

heen om hem de hand te schudden. 

Soms kijkt de Sint verbaasd op. Een he-

leboel kinderen hebben een grote kar-

tonnen hand gekregen van Kind en Co 

met daarop een foto van de Sint. Snel 

loopt hij verder, richting Amerigo. Het 

duurt lang voordat hij bij zijn paard is. 

Hij nodigt iedereen uit om met hem 

mee te lopen naar de Meenthof. In pa-

rade loopt iedereen achter hem aan. De 

boel wordt opgevrolijkt met een heus 

Pieten Orkest! Na heel veel peperno-

ten en looppassen komt Sinterklaas 

aan bij het podium op de Meenthof 

en burgemeester Smit. Sinterklaas is 

blij met de zonneschijn: “Ik was al een 

beetje bang, want toen ik laatst op het 

dak stond, gleed ik al bijna weg. Zo 

glad was het!” De kinderen schrik-

ken. Als grote verrassing treedt er een 

dansgroep op: Dance Dance Dance 

van Burning Heart. Uiteindelijk gaat de 

optocht door naar de Fuik. Daar neemt 

de Sint afscheid van alle kinderen. Tot 

5 december!

Averij in Ankeveen 

De Sint-boot voer na De Fuik door 

naar de Martinuskerk in Ankeveen. 

Voor zijn aankomst speelde ‘De 

Vriendschapskring’ op het kerkplein 

het ene Sinterklaasliedje na het an-

dere, door jong en oud  uit volle borst 

meegezongen. Burgemeester Martijn 

Smit verscheen ook hier zonder jack 

of overjas, dit ondanks een frisse wind 

uit de polder. Dicht opeengepakt langs 

de waterkant had de jeugd vrij uitzicht 

op de plas en beleefde ten volle het mo-

ment dat in de verte de boot van de Sint 

vanachter een rietkraag tevoorschijn 

kwam. Bij het naderbij komen bleek 

dat de boot van de Sint averij had op-

gelopen, want hij werd gesleept door 

twee roeiboten, met aan de riemen vier 

stoere Pieten, allen met chocolademelk 

getinte gezichten. De aankomst werd 

echter onderbroken door de sirene van 

een politiewagen, die met luid piepen-

de remmen voor de kerk tot stilstand 

kwam. Wat bleek? In de Hema in Hil-

versum had een van de Pieten van de 

Sint een paar zakken snoep gekocht 

en met chocolademunten betaald. Met 

diep gebogen hoofd van schaamte ver-

scheen hij voor de Sint. Het was burge-

meester Smit die de Sint het advies gaf 

om het op deze feestelijke dag voor één 

keer door de vingers te zien. De Goed-

heiligman ging spontaan akkoord. Ver-

volgens zette een feestelijke stoet zich 

in beweging naar dé feestlocatie van 

het dorp: ‘Het Wapen van Ankeveen’. 

Daar bleef het voor jong en oud nog 

heel lang gezellig.  

Over de Vecht

Eindelijk, eindelijk zagen de honder-

den kinderen op de Loswal langs Vecht 

de weer gerepareerde Sint-boot arrive-

ren in Nederhorst den Berg. Het was al 

na vieren. De koude wind suisde langs 

de kade en menig Pietenpetje of Sin-

termijter van de verklede kinderen had 

het zwaar te verduren.

Op de achtergrond dreunden op vol 

volume de up tempo-klanken van mo-

derne Sintliedjes anno 2016. Het was 

brandmeester Bart IJkhout die de eer-

ste tekenen van de aankomst zag. Een 

voorbij scheurende speedboot vol met 

Pieten, maar nog geen stoomboot. Ge-

lukkig werd het geduld van de Bergse 

kinderen beloond. Daar kwam het sta-

tige schip door de bocht. De Sint had al 

een microfoon waarmee hij met de no-

tabelen kon communiceren, want ook 

hier was burgemeester Martijn Smit, 

met ketting, en zonder overjas present. 

Voorzichtig stapte de Goedheiligman 

aan wal, gevolgd door een grote schare 

donkerbruine pieten. Het duurde een 

hele tijd voor Sint-Nicolaas bij zijn 

schimmel was. Iedereen wilde hem een 

handje geven of een selfie maken met de 

Pieten. En natuurlijk waren zijn assistenten 

scheutig met pepernoten. Daarna ging de 

stoet, begeleid met traditionele Sinterklaas-

liedjes van het dweilorkest ‘Geen Hofkapel’ 

op weg naar de IJshal. Waar in een stamp-

volle tent alle Bergse kinderen genoten van 

een geweldig Sinterklaasfeest. 

Sinterklaas komt aan in Wijdemeren

Het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) heeft de cijfers voor 

woninginbraken per gemeente be-

kendgemaakt. 

In heel Nederland werden er in 2015 

gemiddeld 5,1 woninginbraken per 

1000 inwoners gepleegd, Wijdemeren 

scoorde 4 (op 1000 inw.). Daarmee was 

de gemeente de veiligste van ’t Gooi 

en bereikte een 15e plek voor Noord-

Holland.

Edam-Volendam was vorig jaar de al-

lerveiligste van de provincie, met ge-

middeld 1 inbraak per 1000 bewoners. 

Blaricum steekt er met kop en schou-

ders bovenuit, met gemiddeld 11 in-

braken per 1000 inwoners. Maar ook 

Hilversum, Naarden, Weesp en Huizen 

staan onderaan de lijst (met resp. 7, 8 en 

9 per 1000). Het CBS publiceerde ook 

absolute cijfers. In Wijdemeren waren 

er 98 inbraken, in Hilversum 619 en in 

het miljonairsdorp Blaricum 103. 

Wijdemeren veiligste van ‘t Gooi

WIJ voor

Rectificatie All Directions!
Het emailadres waar u kaarten kunt ko-

pen voor het Kerstconcert van All Di-

rections!, het Snowekoor en de Big Bad 

Bruce Band op vrijdag 16 december om 

20.00 uur in de Martinuskerk te Anke-

veen was foutief. Het moet zijn: alldirec-

tionskoor@outlook.com zijn.
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Wo. 23 nov.: 19.00 uur:
 J. Dresmé,
 Za. 26 nov.: 19.00 uur:
 W. Balk.
◗ St. Martinus     
 Zo. 27 nov.: 09.30 uur:
 L. Wenneker.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 27 nov.: 09.30 uur: 
 W. Vlooswijk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 27 nov.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 27 nov.: 10.00 uur: 
 Ds. S. Muns.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 27 nov.: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 27 nov.: 09.30 uur: 
 Ds. N. Raadgever.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 27 nov.: 11.00 uur: 
 Godelieve van Liebergen. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 27 nov.: 10.00 uur: 
 B. Reitsma. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 27 nov.: 10.00 uur: 
 Ds. G. Hagens, 16.00 uur: Jeugdkerk. 

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

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) 

opsturen voor vrijdag16.00 uur 
en voor de weekendactiviteiten is de 

sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 
Aanleveren advertenties

Als EPS of PDF (HR) 
bestand voor  vrijdag 16.00 uur.
www.weekbladwijdemeren.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
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. 18.00 u. Smakelijk Gesprek  Zuidereind 15, ‘s-Graveland
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
26 / 27 nov. 11.00 u. Duo expositie beelden en schilderijen Oude School, Kortenhoef
zo. 27 nov. 15.30 u. Concert Trio 258 Jagthuis,Middenwg.88, NdB.
za. 03 dec. 16.00 u. Onthulling Willie Das Plein Nederhorst den Berg
zo. 04 dec. 15.00 u. D3D Jamsessie De Drie Dorpen, Ankeveen
di. 06 dec. 17.30 u. Zonnebloem ‘Amsterdam Lichtjestoer’ vertr: Veenstaete, Kortenhoef
za. 10 dec. 10.00 u. A Christmas Carol Kerstmarkt Het WD-Plein, NdB. 
vr. 16 dec. 20.00 u. Kerstconcert All Directions! e.a.  Martinuskerk, Ankeveen
vr. 16 dec. 20.15 u. Concert Amstel Strijkers Ensemble  Oude Kerkje, Kortenhoef
za. 17 dec. 20.00 u. Kerstconcert ’t KOOR! Antoniuskerk, Kortenhoef
vr. 23 dec. 18.00 u. Lichtjesmarkt Ankeveen Marktplein, Ankeveen

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers

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

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

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

Griffier Debby de Heus en commissie-

voorzitter Herman Veldhuisen 

(foto: Douwe van Essen//WWK)

WIJDEMEREN- In een extra commis-

sievergadering Bestuur & Middelen 

konden de politieke partijen dis-

cussiëren over de toekomst van 

Wijdemeren. Formeel gaat het om 

een zienswijze op het bestuurs-

krachtonderzoek van de provincie, 

dat eerder bekend werd. In de raads-

vergadering van 24 november moet 

de gemeente een gezamenlijk ant-

woord formuleren. Dat wordt een 

heidense klus, omdat de meningen 

sterk uiteenlopen.

Temeer daar wethouder Reijn in de 

ogen van diverse partijen te algemene 

en te korte antwoorden gaf op de tien-

tallen vragen die de woordvoerders aan 

hem stelden. Waardoor conclusies nog 

niet konden worden getrokken. Joost 

Boermans van D66 had zelfs overwo-

gen om de vergadering te verlaten. Hij 

noemde de antwoorden ‘beschamend’, 

ook Dorpsbelangen-voorman René 

Voigt was niet veel wijzer geworden, 

hij vond Reijn ´niet concreet’. Ook De 

Lokale Partij was niet blij met de rol 

van de wethouder. Dat Reijn bepaalde 

cijfers uit de gemeentelijke enquête zo-

maar bij elkaar voegde, vond Gert Zagt 

merkwaardig. De 51% die kiest voor 

samenwerking telde Theo Reijn op met 

de 24% die een ambtelijke fusie wil. Et 

voilà, de meerderheid stemt in, meende 

de wethouder. 

Vier stromingen

Tijdens de vergadering kwamen glo-

baal vier stromingen naar voren. Een 

groep die blijft hameren op een slecht 

bestuurskrachtrapport van Deloitte, 

waaruit niet zou blijken dat Wijdeme-

ren moet fuseren. Die mening blijft 

hangen bij Dorpsbelangen, D66 en 

De Lokale Partij. Hoewel het stand-

punt wat D66 dan wel wil niet helder 

is. Die partij komt te elfder ure met een 

eigen zienswijze. En DLP ‘er Gert Zagt 

deed een stapje in de richting van het 

CDA. Hij zag meer mogelijkheden in 

ambtelijke samenwerking op diverse 

terreinen. Die tweede stroming is een 

CDA- idee, namelijk een ambtelijke 

fusie met Hilversum of een andere ge-

meente. Waarbij fractievoorzitter Jan 

Verbruggen zei dat zijn partij kiest 

voor één ambtenarenapparaat voor 

minimaal 2 periodes (8 jaar red.). Ter-

wijl wethouder Reijn c.s. een ambtelijke 

fusie als tussenstap zien, daarna willen 

ze het liefst zo snel mogelijk bestuurlijk 

fuseren met Hilversum. In de komende 

raad zal het CDA dit met een amende-

ment blokkeren. Of Gert Zagt dat zal 

ondersteunen, zal blijken. 

PvdA/ GroenLinks staan voor 99% 

achter het collegevoorstel, namelijk de 

noodzaak van een fusie. Het liefst zo 

snel mogelijk één gemeente Gooi en 

Vecht, omdat de ‘bestuurlijke drukte’ 

met 37 wethouders en 172 raadsleden 

voor 250.000 inwoners in deze regio 

veel te groot is en te weinig teamgeest 

etaleert, zoals Stan Poels zei. De ambte-

lijke fusie als tijdelijke maatregel accep-

teert de partij wel, maar lost niets op 

wat het aantal regiogemeenten betreft. 

Clusteren

De VVD kwam met een geheel nieuwe 

variant als vierde stroming. De libera-

len willen ook uiteindelijk één Gooi 

en Vecht als stip op de horizon. Maar 

kiezen een andere route ernaar toe. Ze 

willen dat de zeven Gooise gemeenten 

gaan clusteren in groepen van 2 en 3. 

Voor elke gemeente komt er een over-

zicht met wie kun je samen gaan en 

op welk niveau (samenwerking, amb-

telijk of bestuurlijk). Daarnaast komt 

er een ‘specialistenmodel’ waarin per 

gemeente bepaalde taken worden uit-

gevoerd. Bijvoorbeeld: Wijdemeren 

doet alle belastingen en Hilversum 

Openbare Werken. Een en ander moet 

volgens de VVD halverwege 2017 zijn 

afgerond, onder procesbegeleiding van 

de provincie Noord-Holland. Geen 

der partijen was enthousiast over het 

VVD-plan. Alleen Stan Poels zei dat 

het niet gaat werken, omdat je teveel 

afhankelijk bent van derden. Voorts 

hechtte VVD- fractievoorzitter Sieta 

Vermeulen aan een kernenbeleid, 

waarin de identiteit van de vijf dorpen 

is geborgd. Dat kan op steun van alle 

partijen rekenen. 

Verkiezingen

Er waren vier insprekers, allen gelieerd 

Veel onduidelijkheid over toekomst Wijdemeren

aan de actiegroep Wijdemeren2020. Lies-

beth Siderius wees erop dat Wijdemeren 

op geen enkele wijze duidelijk had gemaakt 

aan de inwoners waarom een fusie nodig 

is. Volgens Friso van Voorthuizen wordt 

de keuze van de inwoners doodgezwegen, 

de helft kiest voor samenwerking. Wat niet 

terugkomt in het voorstel van B&W. Het 

bestuurskrachtrapport noemde hij brod-

delwerk, niet gebaseerd op feiten. Ook 

Egbert Lambers hekelde het rapport, een 

deugdelijke analyse ontbrak. En David Pos 

riep de raadsleden op om te doen wat de 

meerderheid van de bevolking zijns inziens 

wil: ‘niets doen met Hilversum’. 

Het wordt spannend met welk resultaat de 

raad van 24 november wordt afgesloten. 

Wat alle partijen verenigde, was dat de toe-

komst van Wijdemeren in ieder geval het 

onderwerp zal zijn van de verkiezingen in 

2018. Dan wordt duidelijk wat de inwoners 

willen. 

Het is een verantwoordelijke taak 

om de scholieren van de Jozefschool 

over te laten steken op de drukke 

Dammerweg in Nederhorst den 

Berg. “Zeker met donker weer moet 

je echt heel goed opletten, want als 

auto’s doorrijden terwijl er ouders 

en kinderen oversteken, dat wil je 

natuurlijk echt niet hebben!”, zegt 

juf Caja van groep 8, kort na het klin-

ken van de schoolbel. Ze komt net 

van buiten, vandaag was het haar 

taak als leerkracht om het overste-

ken te begeleiden. 

Daarbij krijgt het team van de Jozef-

school hulp van twintig ouders onder-

steund door leerlingen uit groep 7 en 

8. Met elkaar zorgen zij er bij toerbeurt 

voor dat het verkeer even wordt stilge-

zet om ouders en kinderen de gelegen-

heid te geven om veilig over te steken 

aan het begin- en einde van de school-

dag. Alle verkeersbrigadiers, ouders en 

kinderen, hebben hiervoor een ver-

keerstraining gevolgd. 

Natuurlijk is het vooral van belang dat 

de verkeersbrigadiers goed zichtbaar 

zijn. Maar het is wel zo prettig als de re-

flecterende kleding ook goed passend 

is voor de kinderen. En daar heeft de 

afdeling Wijdemeren van Veilig Ver-

keer Nederland (VVN) nu in voorzien. 

Trots overhandigen Theo van Bode-

graven Schmittmann en Bert Dorlandt 

namens VVN, als eerst een ‘verkeersjas’ 

aan Dave, een enthousiaste leerling uit 

groep acht van de Jozefschool. “Het is 

leuk om te helpen bij het oversteken”, 

roept Dave trots en even later begeleidt 

hij vakkundig zijn klasgenoten naar de 

overkant van de Dammerweg. Want 

het nieuwe jack moet wel op gepaste 

wijze in gebruik worden genomen 

door de leerlingen.

Directeur Judy Ruiter van de Jozef-

school is blij met het initiatief van 

Veilig Verkeer Nederland, maar maakt 

zich ook zorgen over de veiligheid van 

het oversteken bij haar school. “Al jaren 

vraag ik hier bij de gemeente meer aan-

dacht voor. Hardrijden en asociaal rij-

gedrag maken we helaas te vaak mee in 

de buurt van de school. Automobilisten 

met de blik op oneindig en het verstand 

Jas op maat voor verkeersbrigadiers 

op nul. Het uitreiken van speciale Verkeer-

shesjes aan de kinderen is een prima initia-

tief door VVN, maar de verkeersveiligheid 

bij de Jozefschool verdient een structurele 

aanpak, door bijvoorbeeld het plaatsen van 

stoplichten.”

“Kom jongen we gaan weer naar de klas”, 

roept juf Caja. “Nu al?”, klinkt het in het in 

koor!

DOOR: MARK HILBERTS
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

www.dereiscoach.nl
De Reiscoach is gespecialiseerd in 

outdoor loopbaanbegeleiding.

- Individuele loopbaandagen

- Meerdaagse loopbaanreizen

06-12513085. info@dereiscoach.nl 

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Aangeboden: huishoudelijke
Hulp. 06-49150270.

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

  

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Lion Hoveniersbedr. BV Tuin-

aanleg, -onderhoud, bestratin-

gen, grondverzet, gazonreno-

vatie, verhuur van minigravers, 

shovel en hoogwerker 12 m. 

Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl

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

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

VERKOOP, ONDERHOUD EN

WINTERBEURT GRASMAAIERS

www.doornenbal-derooij.nl

tel. 0294-231290

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

Bent u uit Balans 
Ik breng u in balans

Voetreflexologie

tel:06-57392770

Onafhankelijk financieel advies? 

www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Heb je iemand nodig die 
je op zeer nuchtere maar 

spirituele wijze eens 
even helpt. Doe een 

sessie Earthcoaching. 

Bel 06 130 57 447!

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

Contact gezocht !  heer 80+ /

1.84 mtr. / 94 kg / HBO-niv. / 

fors postuur / licht loop-

mankement  zoekt  vriendschap

met gez. alleenst. dame, norm.

postuur, min MBO niv., vanaf ca.

65  jr. tel. cont. 0356313735.

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

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

035-6563060

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Restaurant VLAAR in ’s-Grave-

land zoekt met spoed AFWAS-

SERS voor de zondagavond en 

evt. meer avonden per week. 

Mail naar info@restaurantvlaar.

nl of bel naar 035-6561661 en 

vraag naar Ties of Arlo.

*** KAPSALON***
Thamara Jane Hair Fashion 

Knippen EUR 16

Dames & Heren kapper 

en NIEUW bij de Salon 

een ZONNESTUDIO klein 

maar gezellig Overtuig

U zelf. 7 d.p.w. open 

U bent van harte WELKOM 

Zuidereinde 254 

`s-Graveland 6550705

 
Kort nieuws

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

Binnenkort in City of Wesopa: do. 

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

jeugd, wo. 30 nov. jeugd,. Info: www.

wesopa.nl

Zaterdag 26 november is er om 20 

uur een Friese avond in woondien-

stencentrum ‘Nieuw Kerkelanden’ 

in Hilversum. Info: 035-6218626.

Verzorgingshuis Amaris De Kuijer 

heeft een uitgebreid aanbod ac-

tiviteiten en voorzieningen, waar 

u ook als wijkbewoner gebruik 

van kunt maken. Denkt u bv. aan 

de thuiszorg van Amaris of onze 

maaltijdenservice. Meer info: www.

amaris.nl/dekuijer of 085-0214040.

Het koor Emotions zoekt mannen 

en vrouwen voor de Kerstgezins-

viering. Tot 9  december repetities. 

Info: J. Vrijhoef 0294-252310 en A. 

Terlien-Adolfse 0294-254006.
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Ondernemers DOOR: HERMAN STUIJVERS

Sarah Steinkamp (17) en Bram de 

Kloet (20) hadden al een aantal din-

gen gemeen: ze zijn neef & nicht 

en ze zijn kort na elkaar jarig. Maar 

sinds vorige week zijn beide ook in 

bezit van het diploma Reanimatie & 

AED. Die cursus, verzorgd via EHBO, 

afdeling ‘s- Graveland, was hun 

verjaardagscadeau van vader/oom 

Maarten Steinkamp. 

Bram: “Eerst dacht ik dat het grapje was 

van mijn gekke oom maar toen ik door 

had dat het echt zo was, vond ik hart-

stikke leuk. En ik ben blij dat ik deze 

cursus heb gedaan. “ En Sarah: “Op die 

avond vond ik het eerst wel spannend 

maar het ging goed. Het is in begin best 

wel zwaar om te doen maar als je het 

eenmaal de techniek door hebt, dat 

gaat het prima.”

Maarten: “Door mijn werk als 

vrijwilliger van Brandweer Gooi 

& Vechtstreek was ik onlangs 

zelf   kort achter elkaar betrok-

ken bij reanimaties en heb daar-

door ervaren dat die eerste 6 mi-

nuten echt het verschil kunnen 

maken. Juist daarom is het zo 

belangrijk dat mensen weten wat 

ze moeten doen en wat ze daar-

mee kunnen betekenen. In plaats 

van weer eens een cadeau te 

kopen of obligaat geld te geven 

voor hun verjaardag, besloot ik 

dit jaar eens wat anders te doen. 

En ik ben trots op ze dat beide 

het diploma hebben gehaald.”

Een zinvol initiatief dat aansluit 

bij de 13 AED’s die de gemeente 

Wijdemeren binnenkort in het 

openbaar zal ophangen. 

AED – cursus als cadeau

Smakelijk gesprek
Wilt u aanschuiven bij het Smakelijk Ge-

sprek. Dan bent u welkom op donderdag 

24 november om 18 uur in De Graan-

korrel op Zuidereinde 15 achter de kerk. 

Samen eten en contact maken met ande-

ren blijkt waardevol voor veel mensen. 

Aanmelden via info@pioniersgroep-wij-

demeren.nl of telefonisch 06 47037219 

(Florence)

ANKEVEEN- Op de Dag van de 

Ondernemers bezochten de wet-

houders Betske van Henten, Peter 

Smit en Theo Reijn vrijdag jl. drie 

florerende Ankeveense bedrijven. 

Burgemeester Smit sloot later aan. 

Felgekleurde tattoos en polsbandjes 

om hun verbondenheid met het MKB 

(Midden- en Kleinbedrijf –red.) te de-

monstreren hadden de gemeentebe-

stuurders niet nodig. Want ‘het gebeurt 

écht in de bedrijven’ twitterde Peter 

Smit al geestdriftig. En inderdaad was 

het de moeite waard om eens te kijken 

achter de schuifdeuren van De Drie 

Dorpen/ Wijdemeren Tours, Reyme-

rink en Pos Service Holland. 

Voor Wim en Angela van ter Meij is het 

dagelijks keihard werken om al 25 jaar 

hun bedrijven aan de Cannenburger-

weg te laten bloeien. Het partycentrum 

en hotel werden grondig gerenoveerd. 

“De tijd van bruiloften en partijen is 

een stuk minder” vertelt Wim van ter 

Meij. Dus haalt deze ondernemer zijn 

klanten naar het bedrijf toe. In 12,5 jaar 

is Wijdemeren Tours met acht bussen 

een grote vervoerder geworden, nu ook 

met SchoolTravel. “We zijn gespeciali-

seerd in goedkope bussen en arrange-

menten. En vergis je niet in de aantal-

len. Zo hebben we er weleens maanden 

bij van 2500 maaltijden” voegt Angela 

eraan toe. Grote groepen frequenteren 

het partycentrum. Zo bestaat de maan-

dagavondbingo al 25 jaar. En het is altijd 

stampvol. Bij De Drie Dorpen komen 

naast dorpelingen heel veel gasten uit 

de rest van Nederland. En dochter Cé-

line (19 -jarige buschauffeur) en zoon 

Henk treden in de voetsporen van hun 

ouders, uiteraard tot grote tevreden-

heid van opa Henk en oma Janny die 

bijna altijd aanwezig zijn. Wim en An-

gela denken vooruit: een seniorenar-

rangement voor vier dagen voor slechts 

€ 239, - Misschien een pendeldienst 

tussen Amsterdam en de Amsterdam 

Lakes. Of ruimte bieden aan tijdelijke 

woonruimte met kitchenette, het lijkt 

een gat in de markt. Het pronkstuk is 

en blijft natuurlijk de ‘Angela’, een luxe 

touringcar met 92 plaatsen.

Reymerink

Toen Johan de Jong vijf jaar geleden 

Reymerink aan de Stichtse Kade over-

nam, zag hij met deze ‘management 

buy in’ goede kansen voor het bedrijf: 

een verdubbeling van de omzet/ winst 

in 3 tot 5 jaar. Dat schijnt te lukken. 

Reymerink is een chemisch bedrijf dat 

niet zelf stoffen produceert, maar ge-

specialiseerd is in het mengen, afvullen 

en verpakken van desinfecterende en 

cosmetische vloeistoffen. Die vloeistof-

fen zijn vooral bestemd voor de huid en 

de werkplek. Reymerink levert aan de 

vakgroothandel voor diverse beroeps-

groepen als nagelstudio’s, tattooshops 

en tandartsen. Die laatste groep neemt 

een steeds groter deel af (30-40 %). De 

afzet vindt plaats in de Benelux, maar 

het westen van Duitsland en het noor-

den van Frankrijk en Engeland komen 

steeds meer in beeld. De komende 

jaren wil De Jong zich richten op Eu-

ropa, dat is noodzakelijk. Aangezien 

de EU in de toekomst Europese eisen 

gaat stellen aan de toelating van chemi-

sche stoffen, een kostbare kwestie om 

zo’n vergunning te krijgen. Reymerink 

loopt met vijf andere branchebedrij-

ven, het Alcohol Genootschap, voorop 

door zich gezamenlijk voor te bereiden 

op die papiermassa. En hoopt daarmee 

ook een Europees graantje mee te pik-

ken. Maar de Ankeveense firma met 

elf medewerkers wil ook niet te groot 

worden. Het motto luidt ‘nice to stay 

nice’, wel leuk en vriendelijk blijven. De 

nieuwe hal met brandwerende wanden 

en vier ingebouwde bunkers met sen-

soren, brandschermen en ander veilig-

heidsmateriaal ziet er indrukwekkend 

uit. Een veilig gevoel dat ethanol, zout-

zuur en andere gevaarlijke stofjes goed 

zijn opgeborgen. 

Pos Service Holland

In de ernaast liggende hal van Pos Ser-

vice Holland kijk je je ogen uit. Me-

tershoge schappen met startmotoren, 

alternatoren en ander technisch mate-

riaal voor de auto. Een internationale 

groothandel met meer dan 11.000 ty-

pen startmotoren, met vestigingen in 

Zuid-Afrika, China, Spanje, België en 

B&W op bezoek bij 3 Ankeveense bedrijven

Boeiende middag van de Ondernemers 

de Baltische Staten, met in totaal 75 me-

dewerkers. Als directeur Hans Pos je rond-

leidt, val je van de ene verbazing in de ander. 

De technische specificaties, merknamen en 

talloze wetenswaardigheden vliegen je om 

de oren. Waarbij het dan extra leuk is dat 

Pos een gewone recht toe- rechtaan onder-

nemer is gebleven die veel feitjes smakelijk 

weet te vertellen. Zoals zijn strijd met een 

Japanse concurrent die uiteindelijk toegaf: 

‘You won the battle’. Of het fraaie verhaal 

hoe een liefdesaffaire van een werknemer 

met een Zuid-Afrikaanse uiteindelijk een 

filiaal met 31 werknemers in Johannesburg 

opleverde. 

Pos doet niets liever dan met zijn heftruck 

rondrijden om orders voor de hele wereld 

klaar te zetten. “Dat is het mooiste, elke or-

der is een factuur.” Heel bijzonder is ook de 

webshop die zonder vrachtkosten startmo-

toren en dergelijke levert, waarbij de film-

pjes die van elk type een 180 ° beeld weer-

geeft een unieke service is. Dagelijks zijn 

er alleen al twee fotostudio’s actief om dat 

allemaal met de camera vast te leggen. Of 

de gigantische Motoplat, een testbank voor 

dynamo’s en startmotoren, ook een staal-

tje hypermoderne techniek of de Speedy 

Packer die met hitte een plastic verpakking 

maakt om het materiaal niet te beschadi-

gen. Een mooi voorbeeld van een uit zijn 

voegen gegroeid familiebedrijf waar Hans 

met zijn broers Bert en Jaap en de neven 

Hans jr. en Bas elke dag kansen ziet om te 

groeien. 

Hans Pos leidt B&W rond bij PSH
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SINT schrijf je met….

Chocoladeletters!
Wit, melk of puur

€ 4,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

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

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

Koninginneweg 26 • 1241 CT Kortenhoef • tel.: 035 - 656 23 70
www.dewitaanhangwagens.nl

aannemersbedrijf

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

Op dinsdag 6 december om 

17.30 uur gaat de Zonnebloem 

varen door de Amsterdamse 

grachten. Ook dit jaar zet het 

Amsterdam Light Festival de 

Amsterdamse binnenstad en 

de grachten in de schijnwer-

pers. Kunstenaars hebben 

in het centrum, vooral in de 

grachten, verlichte objecten ge-

plaatst. Na drie jaar met de bus 

gaan we deze nu eens per rond-

vaartboot bekijken.

Programma

Op dinsdag 6 december ver-

zamelen we om 17.30 uur bij 

Veenstaete en we vertrekken 

met de bus om 

17.40 uur naar Am-

sterdam. In de stad 

pakken we alvast 

een aantal mooi 

verlichte straten 

mee. Nabij het Cen-

traal Station stappen we over 

op een rondvaartboot voor 

een 90 minuten durende tocht 

door de grachten. Daar liggen 

een twintigtal kunstwerken 

op ons te wachten. Omstreeks 

20.45 uur zijn we weer terug 

bij de bus voor het vertrek 

naar de Drie Dorpen voor een 

consumptie met bitterballen, 

een moment om even onze 

indrukken met elkaar te de-

len. Omstreeks 22.00 uur zijn 

we dan weer terug bij Veen-

staete. De kosten van dit uitje 

bedragen € 25, -, dit bedrag 

wordt na uw aanmelding bij 

u opgehaald. Aanmelden voor 

dit uitje kan tot zondag 27 no-

vember bij Willem Degekamp, 

tel. (035)  656 20 88, graag op 

werkdagen tussen 18 en 20 uur. 

De Zonnebloem gaat kerst-
sfeer proeven

Sleutels
en 
sloten
service

December feestmaand

Terwijl Sinterklaas en zijn 

pieten zich voorbereiden op 

het grote kinderfeest, zijn er 

twee Pieten bezig met hele 

andere plannen.  Net als vorig 

jaar willen deze twee pieten 

de ouderen van Kortenhoef 

verblijden met een sinter-

klaaslekkernij. Helaas kun-

nen deze pieten het niet al-

leen en vragen dan ook om 

uw hulp.

Zij willen de ouderen van Kor-

tenhoef een beetje extra aan-

dacht  en een glimlach op hun 

gezicht brengen. Dit willen zij 

doen door ze een Sinterklaas-

lekkernij aan te bieden, den-

kend aan een chocoladeletter, 

banketstaaf, speculaaspop en-

zovoorts. Om dit te realiseren 

hebben deze zwarte pieten 

weer uw hulp nodig. U kunt 

hen helpen door een Sinter-

klaaslekkernij te kopen en die 

achter te laten bij de Albert He-

ijn in de Meenthof te Korten-

hoef. Dit kan vanaf 24 novem-

ber t/m 3 december 2016. 

Ook is het mogelijk om deze 

lekkernijen af te geven op de 

volgende adressen: Esther Pels-

ma;  Bernard van Beeklaan 42 

en Sarina Peelen; Oranjeweg 31 

te Kortenhoef. 

Opgeven

Kent u een ouder die dit gebaar 

nodig heeft, mail dan het adres 

naar pietenactie@hotmail.com

De Pieten proberen dan zoveel 

mogelijk ouderen te voorzien 

van een lekkernij. Rond 5 de-

cember gaan zij bij de mensen 

langs. Doet u ook mee? Piet Es-

ther en Piet Sarina

Pietenactie@ hotmail.com

Twee Zwarte Pieten hebben 
weer een plannetje 
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In het sfeervolle restaurant ’t 

Swaentje’ in ’s-Graveland vond vrij-

dagavond jl. het jaarlijks diner plaats 

van de leden van de personeelsver-

eniging van de brandweer Gooi en 

Vechtstreek, post ’s-Graveland. Daar 

hadden zij weer een jaar lang voor 

gespaard. 

Door de onverwachte komst van bur-

gemeester Martijn Smit werd dit jaar-

lijkse samenzijn voor enige tijd onder-

broken. De reden van zijn komst was 

de afscheidnemende Robert Vendrig. 

In zijn toespraak prees burgemeester 

Smit de wijze waarop Vendrig 30 jaar 

lang de brandweer via verschillende 

functies heeft gediend, waarvan een 

lange periode als bevelvoerder. Als lid 

van het kader is hij nauw betrokken 

geweest bij talrijke ontwikkelingen, 

waaronder vele veranderingsproces-

sen die de brandweer heeft ondergaan. 

Tenslotte memoreerde Smit dat Ven-

drig ook voorzitter is geweest van de 

personeelsvereniging van de post ‘s-

Graveland. In die functie hamerde hij 

erop dat de partner en het gezin nauw 

betrokken moest worden bij het uit-

oefenen van die functie. Daar heeft hij 

uitstekend invulling aan gegeven. Bij de 

specifieke brandweerfuncties heeft hij, 

samen met zijn collega’s altijd klaarge-

staan voor de gemeenschap. De vrij-

willige brandweer werd dan ook een 

groot deel van zijn leven. Burgemeester 

Smit vatte het vrijwilligerswerk bij de 

brandweer als volgt kernachtig samen: 

‘Brandweer doe je niet, brandweer ben 

je’. Met een aantal steekwoorden was 

Vendrig door zijn collega’s omschreven 

als loyaal, kundig, collegiaal en kritisch. 

Met dit laatste werd in het bijzonder de 

reeds vermelde veranderingsproces-

sen bedoeld die hij heeft meegemaakt, 

waarbij hij zich kritisch, maar altijd 

constructief heeft opgesteld. Bij het uit-

oefenen van functies binnen de vrijwil-

lige brandweer stond bij hem veiligheid 

altijd voorop. Dit zit bij Vendrig a.h.w. 

in ’t bloed, hetgeen tot uiting komt bij 

MOOG in Nieuw Vennep, zijn werkge-

ver. Daar is hij een zeer gewaardeerde 

collega die als Hoofd Bedrijfshulpverle-

ning veiligheid hoog in het zadel heeft 

staan. Ook zijn inzet bij het opvangen 

van collega’s bij de brandweer, die ge-

confronteerd werden met ingrijpende, 

soms schokkende situaties. Dan is de 

juiste opvang voor betrokkenen heel 

belangrijk om zonder nare gevolgen, 

verder te kunnen. De burgemeester 

sprak ten slotte zijn spijt uit dat Robert 

Vendrig niet langer meer beschikbaar 

is voor de brandweer, maar sprak ook 

zijn grote dankbaarheid uit voor zijn toe-

wijding. Aan het eind van zijn toespraak 

deelde burgemeester Smit aan Robert Ven-

drig mede, dat het Zijne Majesteit de Ko-

ning heeft behaagd hem te benoemen tot 

Lid in de orde van Oranje Nassau. Het zal 

duidelijk zijn dat na dit hoogtepunt van de 

avond, het jaarlijkse diner in opperbeste 

stemming werd voortgezet.

Robert Vendrig koninklijk onderscheiden

Als lid van de Bibliotheek kun je 

sinds 14 november een jaar lang 

gratis twee online cursussen volgen.                                                                                                                        

Bijvoorbeeld een cursus om een 

nieuwe hobby te ontdekken of een 

vreemde taal te leren.                                                 

Er zijn 30 cursussen in de categorieën 

vrije tijd, gezondheid en opvoeding, 

computer en nieuwe media, persoon-

lijke ontwikkeling en talen. Met een 

geldig bibliotheeklidmaatschap kun je 

twee cursussen kiezen. Je volgt de cur-

sus van je keuze waar je maar wil, in je 

eigen tijd en tempo.  Je hebt alleen in-

ternet nodig. 

Met het aanbieden van online cursus-

sen wil de Bibliotheek een bijdrage 

leveren aan de persoonlijke ontwikke-

ling van mensen. De Bibliotheek stelt 

zich ten doel dat iedereen volwaardig 

en zelfstandig aan de samenleving kan 

deelnemen. Daarnaast wil de Biblio-

theek een (online) plaats bieden voor 

een ieder die wil ontspannen en die een 

moment van rust zoekt om informatie 

in wat voor vorm dan ook tot zich te 

nemen. Zie ook: 

www.bibliotheekgooienmeer.nl 

Online cursussen van de Bibliotheek

Evenementen DOOR: JOOP GLIJN

Het plan De Nieuwe Harmonie 

krijgt vorm. Wethouder Betske van 

Henten en Jan Zwagerman teken-

den op maandag 21 november een 

intentieovereenkomst voor het initi-

atief van Jan Zwagerman Holding BV 

waarbij woonruimte voor starters en 

statushouders gecombineerd wordt 

met een leer- en werktraject en on-

dernemerschap. 

Nu het plan voldoende concreet is, 

gaan Jan Zwagerman Holding BV en 

de gemeente in gesprek met direct aan-

wonenden, maatschappelijke organisa-

ties en ondernemers om het plan ver-

der uit te werken. In december beslist 

de gemeenteraad of het plan doorgaat.

30 appartementen

Wijdemeren en Zwagerman hebben 

de uitgangspunten van het plan vast-

gelegd. Bedoeling is dat er 69 perso-

nen gehuisvest worden in het pand De 

Nieuwe Harmonie aan de Middenweg 

voor een periode van maximaal tien 

jaar. Van de 69 personen zal 80% status-

houder zijn, 20% is bedoeld voor ove-

rige bewoners (starters, ouderen, enz.). 

Ander uitgangspunt is dat het plan 

kostendekkend moet zijn. Zwagerman 

investeert in de verbouwing van zijn 

pand in 30 appartementen, variërend 

in grootte. Er komen vier eenpersoons-

kamer (± 17 m2), 21 tweepersoons- en 

vijf 3/4 – persoonsappartementen, plus 

diverse werkplekken. Waarbij Zwager-

man de huurpenningen ontvangt, con-

form de regels voor sociale huur. Plus 

dat er met diverse subsidies aanvulling 

zal plaatsvinden. 

Toekomst statushouders

Gemeenten moeten jaarlijks een aan-

tal statushouders huisvesten. Voor 

Wijdemeren is de taakstelling in 2016 

circa 62 statushouders en in 2017 naar 

verwachting circa 43 personen. Wet-

houder Betske van Henten: “Met dit 

unieke initiatief van Zwagerman kun-

nen we tijdelijk woonruimte toevoegen 

aan de woningmarkt in Wijdemeren. 

Dit is goed voor woningzoekenden en 

het zorgt ervoor dat we kunnen vol-

doen aan onze wettelijke opgave om 

statushouders woonruimte te bieden. 

Door wonen, leren en werken te com-

bineren kunnen we deze mensen ook 

echt een toekomst geven. Dit kunnen 

wij echter niet alleen. Daarom zullen 

we Ankeveners, Bergers en de diverse 

vrijwilligersorganisaties, kerken en 

sportverenigingen vragen met ons mee 

te denken over hoe we dit plan verder 

gestalte kunnen geven.” 

Er waren al twee bijeenkomsten voor-

dat de intentieovereenkomst werd 

getekend. Op donderdagavond met 

De Nieuwe Harmonie wordt woon/ werkplek
maatschappelijke instanties en vrijwilligers 

van Crailo en op zaterdagochtend met di-

rect omwonenden. Wethouder Van Hen-

ten zag dat er mensen waren die het idee 

steunden, maar ook waren er veel inhoude-

lijke vragen. Plus een groep die zich zorgen 

maakt over bereikbaarheid, veiligheid en 

integratie. 

Leer- werktraject

Jan Zwagerman geeft aan dat hij nu in 

gesprek gaat met ondernemers in de om-

geving over leer- en werkplekken voor 

statushouders of om hen in te schakelen 

als zelfstandig ondernemer. “ We willen 

graag met de toekomstige bewoners van 

De Nieuwe Harmonie een coöperatieve 

vereniging oprichten. Veel van hen waren 

ondernemer en willen dit weer oppakken. 

Ook zijn er mensen die, als dat kan, weer 

terug willen naar hun land. Doordat ze hier 

worden opgeleid in een technisch vak of 

voor de bouw kunnen zij straks werken aan 

de wederopbouw van hun land.”

Eerste stap

Wethouder Van Henten benadrukt dat het 

plan nog in een beginfase verkeert. Het kan 

ook worden afgeblazen, want er zijn nog 

geen onomkeerbare besluiten genomen. 

Zo wil zij in gesprek met het COA, want op 

deze plek wil men graag statushouders die 

gemotiveerd zijn en passen in deze woon/

werkplek. Ook voorziet de wethouder dat 

de Nieuwe Harmonie een doorstroomloca-

tie wordt. 
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I.v.m renovatie van woning in de Rembrandt van 

Rijnhof was een soort grote partytent geplaatst. 

Daarin werden buiten de weekeinden werk-

zaamheden uitgevoerd. Helaas was de storm te 

hevig en rond 1 uur ging hij bijna de lucht in. 

Burenhulp was geboden. Vele handen, zeker ook 

van onze nieuwe Palestijnse bewoners, waren 

nodig om de tent af te breken. Helaas waren een 

aantal tentstokken al geknapt. Morgen maar een 

nieuwe tent bouwen.

Storm in Nederhorst den Berg

Op 1 december 2016 is het twee jaar geleden dat 

Willie Das is overleden; een bijzonder mens die 

heel veel voor het sociale en culturele leven in 

Nederhorst den Berg gedaan heeft. Door een 

burgerinitiatief zou er een tastbare herinnering 

voor haar komen. Voor iemand die in het hart 

van de samenleving stond was het centrale plein 

in het centrum van het dorp hiervoor de aange-

wezen plek. 

Wat als slechts ‘een accentje’ voor haar begonnen 

is, is inmiddels uitgegroeid tot de herinrichting 

van het gehele plein in Nederhorst den Berg. Het 

doel: een gezellig en sfeervol plein, waar men 

kan spelen, delen, werken en creëren. Kortom, 

een plein vol bruisende activiteiten. Op zaterdag 

3 december zal om 16.00 uur de eerste stap wor-

den gezet tot de herinrichting van dit plein. 

Hierbij zal tevens een kunstzinnig ornament 

ter herinnering aan Willie Das worden onthuld, 

waarmee tevens de naam van het plein infor-

meel ‘Willie Das-plein’ zal worden gedoopt. 

 

Op zaterdag 3 december

Willie Das Plein onthuld

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

Lepelaarlaan 19 Kortenhoef
Deze tot in de puntjes 
verzorgde 5-kamer 
gezinswoning met 
o.a. glad stucwerk met 
plafondlijsten , keuken 
met inbouwapparatuur, 
een gemoderniseerde 
badkamer, dakkapellen 
aan de voor- en 
achterzijde. Veel ramen 
dus een licht huis dat bovendien 
uitstekend onderhouden is. Vraagprijs € 265.000 k.k.

NIEUWNIEUW

Ingezonden brieven 

Zaterdag 12 november jl. kreeg ik een uitnodi-

ging in de bus voor een gesprek op 19 novem-

ber wat zou gaan over de Nieuwe Harmonie. 

Dit pand wil men weer rendabel maken d.m.v. 

woonruimte te creëren voor statushouders.

Door de korte tijd tussen de uitnodiging en da-

tum van dit gesprek had ik weinig tijd om mij 

goed voor te bereiden. In de zeer korte voor-

bereidingstijd heb ik toch 17 vragen opgesteld. 

De tijd voor het stellen van vragen is één uur, 

uitgaande van een kleine groep. Ik denk dan aan 

een groep van ongeveer 2 à 3 personen. Maar de 

opkomst is groot en de groep bestaat uit 11 per-

sonen en wordt voorgezeten door de wethouder 

Van Henten. Eenieder zou aan de beurt komen 

voor het stellen van vragen. Ik als negende aan 

de beurt, maar de tijd die ik kreeg was zeer wei-

nig, zodat ik maar een paar vragen kon stellen.

De antwoorden die mevr. Van Henten gaf op 

vragen van mijn voorgangers en mij waren van 

dien aard: veel praten en weinig zeggen. Wat mij 

erg irriteerde was het onderbreken van mijn ge-

sprek door de burgemeester die het woord over-

nam. Hij ging het plan voor de derde keer ver-

duidelijken en besprak de voortgang hiervan. 

Als men een dergelijk plan wil presenteren, dan 

moet de gemeente zich goed voorbereiden zo-

dat op de gestelde vragen een duidelijk en kort 

antwoord gegeven kan worden. Voor mij was dit 

een wanvertoning.

Ik zou de belanghebbenden adviseren  om de 

politieke partijen te benaderen en de  intentie-

overeenkomst die Wijdemeren in december 

2016 wil afsluiten met  Zwagerman Holding te 

laten uitstellen. De gemeente kan dan eerst met 

de bevolking om de tafel gaan zitten en zal daar-

voor dan meer tijd moeten nemen.

R. Pos, Nederhorst den Berg

Wooncentrum De Nieuwe Harmonie?

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



Weekblad Wijdemeren  9Woensdag  november 

Wijdemeren Informeren 23 november 2016

Veelgestelde vragen
Wat is een statushouder?
Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. 
Zij zijn hiermee ‘nieuwe’ inwoners van Nederland. De ge-
meente Wijdemeren heeft, net als alle andere gemeenten in 
Nederland, van de Rijksoverheid de opdracht om jaarlijks een 
aantal statushouders een woning te bieden. Het aantal wordt 
afgestemd op het aantal inwoners van een gemeente. 

Wat zijn de kosten 
voor de gemeente?
De gemeente levert een eenmalige bijdrage aan de kosten 
die nodig zijn om het pand te verbouwen. De gemeenteraad 
moet nog bepalen hoe hoog dit bedrag is. Jan Zwagerman 
Holding B.V. neemt het ondernemersrisico voor de huisves-
ting en het grootste deel van de kosten voor zijn rekening. 
De kosten voor de maatschappelijke begeleiding van sta-
tushouders zijn voor de gemeente. De gemeente ontvangt 
hiervoor geld van het Rijk.

Maakt dit plan woningbouw 
op deze plek mogelijk?
Nee, want het bestemmingsplan staat woningbouw op 
deze plek niet toe. De gemeente geeft voor maximaal tien 
jaar een ontheffing voor deze bepaling af.

Is het plan al definitief?
Nee. De gemeente en Jan Zwagerman Holding B.V. zien 
het plan als kansrijk en hebben een intentieovereenkomst 
getekend waarin de uitgangspunten staan. In december zal 
de gemeenteraad gevraagd worden of ze bereid zijn een 
financiële bijdrage te leveren aan het plan en of het verder 
uitgewerkt kan worden. 

Meer vragen
Meer vragen en antwoorden vindt u op: 
www.wijdemeren.nl/denieuweharmonie. 
Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar: 
denieuweharmonie@wijdemeren.nl.

Afgelopen week vonden er bijeenkomsten 
plaats met direct aanwonenden en maat-
schappelijke organisaties. Doel was om 
hen te informeren over het initiatief en 
met elkaar in gesprek te gaan. 

Op donderdagavond gaven zo’n 15 vertegenwoordigers 
van onder meer verenigingen, kerken en basisscholen uit 
Ankeveen en Nederhorst den Berg gehoor aan de uitno-
diging. Een aantal van hen heeft al ervaring in het bege-
leiden van statushouders. Zij gaven aan dat het belangrijk 
is om invloed te hebben op welke statushouders er in 
De Nieuwe Harmonie komen te wonen. Daarnaast zien 
zij de ligging van het pand, tussen twee dorpen, als 
belangrijk aandachtspunt evenals de bereikbaarheid. 
Ook werden vragen gesteld over de bekostiging.

75 direct aanwonenden
Op zaterdagmorgen bezochten ongeveer 75 direct 
aanwonenden De Nieuwe Harmonie. Zij konden vragen 
stellen, hun mening geven en hun gevoelens delen. 
Dit gebeurde in gesprekken aan verschillende tafels. 
Tijdens de gesprekken gaven een aantal omwonenden 
aan dat zij moeite hebben met het initiatief. De geïso-
leerde ligging, de samenstelling van statushouders, de 
bereikbaarheid, de veiligheid, de bekostiging en de 
bepalingen in het bestemmingsplan waren onderwerpen 
die bij de gesprekken genoemd werden. 

In gesprek blijven
De gemeente en Jan Zwagerman Holding BV blijven 
de komende tijd graag in gesprek met de direct 
aanwonenden en maatschappelijke organisaties. 

Leren, werken en wonen voor 
statushouders èn Wijdemeerders

Ook komt er een bijeenkomst met ondernemers in de 
omgeving om te bespreken wat zij kunnen betekenen 
in het leer- en werktraject.

Jan Zwagerman Holding BV heeft de 
gemeente voorgesteld om het pand 
De Nieuwe Harmonie aan de Middenweg 
in Nederhorst den Berg te benutten voor 
woonruimte voor statushouders (men-
sen met een verblijfsvergunning) èn 
Wijdemeerders. Dit in combinatie met een 
leer- en werktraject en ondernemerschap. 

Wettelijke verplichting
Alle gemeenten in Nederland hebben de wettelijke 
verplichting om jaarlijks een aantal statushouders een 
woning te bieden. Statushouders zijn vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning. Zij zijn hiermee ‘nieuwe’ 
inwoners van Nederland. Voor Wijdemeren ligt het 
aantal te huisvesten mensen in 2016 op 62 personen en 
in 2017 naar verwachting op 43 personen. Wethouder 
Betske van Henten: “Met dit unieke initiatief van Jan 

Zwagerman Holding BV kunnen we tijdelijke woon-
ruimte toevoegen aan de woningmarkt in Wijdemeren. 
Door wonen, leren en werken te combineren kunnen 
we de bewoners ook echt een toekomst geven.”

Aantal bewoners
Uitgangspunt is dat er in De Nieuwe Harmonie 69 
personen gehuisvest worden voor een periode van 
maximaal tien jaar. Van deze 69 personen zal 80% 
statushouder zijn. 20% van de woningen is bedoeld 
voor mensen uit Wijdemeren, zoals bijvoorbeeld star-
ters. De huurprijs is volgens de regels voor sociale huur. 

Uitgangspunten
Op maandag 21 november is een intentieovereenkomst ge-
tekend. Hierin hebben de gemeente en Jan Zwagerman 
Holding BV de uitgangspunten vastgelegd en zeggen zij 
het plan de moeite waard te vinden verder uit te werken. 

Gesprekken over De Nieuwe Harmonie

Dit willen zij samen met direct aanwonenden, 
maatschappelijke organisaties en ondernemers 
doen. Of het plan ook daadwerkelijk doorgaat 
bepaalt de gemeenteraad.
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Goede Doelen

Na een fietstocht van ruim 

550 km, vanaf de hoofd-

stad Lusaka naar het South 

Luangwa National Park, 

waarmee we met 32 deelne-

mers ruim € 148.000,- heb-

ben opgehaald voor projec-

ten van Plan Nederland in 

Zambia voel ik me ontzet-

tend trots. Ons avontuur 

startte na het zingen van het 

Zambiaanse volkslied en de 

officiële aftrap door de mi-

nister van Youth, Sport and 

Child Development. 

Een mooi moment, dat de 

waardering liet zien voor deze 

eerste Cycle for Plan Zambia 

actie. Tijdens onze zeven dagen 

op de fiets, afwisselend rijdend 

over asfalt en stoffige onver-

harde wegen, kwamen we langs 

gebieden waar veel armoede 

is. Waar gezinnen in eenvou-

dige hutjes op het platteland 

wonen. Waar de grond nog 

met de hand wordt bewerkt en 

met een os wordt omgeploegd. 

Waar vrouwen met emmers op 

hun hoofd lange afstanden af-

leggen om water te halen bij de 

pomp. En waar kinderen veelal 

op blote voeten lopen, met vie-

ze kapotte kleding aan. Maar 

ondanks de armoede die je ziet, 

is er ook zoveel vriendelijk-

heid en vrolijkheid. Worden we 

continu verwelkomd met en-

thousiaste uitroepen als ‘How 

are you’ en ‘Were are you from’. 

Met uitgestoken high-fives en 

‘thanks for your visist’. Nooit 

zal ik vergeten hoe warm en 

sociaal deze mensen zijn. Een 

rijkdom waar wij denk ik veel 

van kunnen leren. En ja, het 

fietsen van lange afstanden met 

hoge temperaturen kostte ons 

fysiek veel inspanning. En ook 

het overnachten in tenten met 

primitieve wc’s en washokken 

bracht me volledig uit de com-

fortzone. Maar wat heeft deze 

ervaring mij vooral ontzettend 

veel opgeleverd. Wij hebben 

het zo goed in ons eigen land! 

Dus als je me nu vraagt ‘How 

are you?’ dan kan ik alleen 

maar uit de grond van mijn 

hart zeggen: ‘fine, fine, fine’. Het 

was geweldig!

Saskia Luijer terug uit Zambia

Op vrijdagavond 25 november 

draait de franse film ‘Les Her-

itiers’. Geschiedenisdocente 

Mevr. Guéguen geeft les in een 

Lyceum in Créteil, niet zover 

van Parijs. Aan het begin van 

het schooljaar komt ze voor 

een ‘moeilijke’ klas te staan. 

De klas is samengesteld uit een 

bonte mengeling met vooral 

opstandige pubers. Mevr. Gué-

guen laat zich echter niet af-

schrikken en schrijft haar klas 

in voor een projectwedstrijd 

met als onderwerp ‘de kinde-

ren en jongeren die slachtof-

fer werden van de holocaust 

tijdens WO II’. Ondanks de 

tegenstand van de directeur en 

het aanvankelijke gebrek aan 

enthousiasme van de klas, zet 

zij haar plannen door. De film 

wordt vertoond in het gebouw 

van de Vecht & Angstel Kerk, 

Rijksstraatweg 139 te Loenen 

aan de Vecht. Inloop vanaf 

19.30 uur, de film start om 

20.00 uur. De toegang is gratis, 

maar een bijdrage om de kos-

ten te dekken wordt gewaar-

deerd. Na afloop is er een hapje 

en drankje.

Filmhuis Loenen

Actie met 2 weken verlengd!

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

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

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517
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Cultuur

NEDERHORST DEN BERG- Midden in 

de Horstermeer ligt het Jagthuis uit 

1903, aanvankelijk voor de jagers. 

Twintig jaar later is het een boerde-

rij geworden. Tegen de achtergevel 

werd een stal gebouwd die plaats 

bood aan circa 40 koeien. In die stal, 

stijlvol gerenoveerd in 2000, hebben 

Clarien Zetsma en Pieter Kuipers een 

sfeervol concertzaaltje gecreëerd 

waar vrijdag jl. SaxYon optrad. 

Door: Herman Stuijver

Accordeonist Ellen Zijm en saxofoon-

speler Marijke Schröer vormen sinds 

begin 2013 een duo dat veel tijd steekt 

in het bewerken van klassieke stukken 

voor accordeon en saxofoon. Ze open-

den met een frisse Canzone van Fresco-

baldi uit de 17e eeuw. Gevolgd door een 

modern stuk van Ad Wammes die ook 

in het Jagthuis aanwezig was. ‘So many 

roads’ bestaat uit drie delen, waarbij 

Wammes voor het derde deel werd ge-

inspireerd door de nachtelijke geluiden 

van de snelweg. Zeer waarschijnlijk 

was de componist tevreden over de 

uitvoering van de jonge vrouwen, want 

het klonk zuiver en gevarieerd. Maar 

ook de Triosonate van Bach leende zich 

prima voor deze instrumenten. Met de 

zich steeds herhalende melodietjes in 

het werk van Leo? Janá?ek wisten Ellen 

en Marijke zich een weg te banen door 

de folkloristische klanken van de Tje-

ch. En natuurlijk mocht ‘Une Histoire 

du Tango’ van Astor Piazzolla niet ont-

breken, hoewel de Argentijn eigenlijk 

een hekel had aan de accordeon. Zijn 

favoriet was de bandoleon, waar je met 

een toets meer klanken bespeelt. Ove-

rigens legde accordeonspeelster Ellen 

Zijm haarfijn uit hoe een accordeon 

werkt en welke uitdagingen er zijn om 

het 15 kg. wegende instrument goed te 

bespelen. En Marijke Schröer vertelde 

dat de eerste saxofoon van Adolphe 

Sax een baritonsaxofoon was, een soort 

scheepstoeter met lage klanken. Het 

laatste werk dat SaxYon speelde, was 

eigenlijk de bestaansreden van dit duo. 

Marijke had dit melodietje ooit van 

een straatmuzikant in Wenen gehoord 

en toen wist ze zeker dat ze saxofoon 

wilde spelen. Binnen drie weken voor 

hun eerste concert studeerden Marijke 

en Ellen ‘Rumba’ van Maurice Whitney 

in, waarna nog vele optredens volgden. 

Het was een intiem concert in een fijne 

ambiance met een warme houten par-

ketvloer, authentieke stalramen, kleur-

rijke gordijnen en sfeervolle verlichting 

waar het publiek genoot van mooie 

muziek.                   Zie: www.jagthuis.nl

Mooi Jagthuis-concert met SaxYon

DOOR: HANS ALDENKAMP

Het Radio Filharmonisch Orkest be-

hoort tot een van de beste orkesten 

in Nederland. Het is dan ook bijzon-

der wanneer een aantal leden van dit 

orkest zich groeperen en als Radio 

Filharmonisch Octet een fantasti-

sche uitvoering geeft. Dorpsgenoot 

Francien Schatborn, eerste altviolist 

van het RFO, is de initiatiefneemster 

en samen met Concerten op de Berg 

vond afgelopen zaterdagavond een 

klassiek feestje plaats.

De zaal zat vol toen Francien aankon-

digde het programma om te gooien. 

Eerst Brahms en na de pauze Zoltán 

Kodály en Max Bruch. Het sextet opus 

18 (voor dubbel strijktrio) is een van 

Brahms’ eerste grote werken in het 

kamermuziekgenre. Het is zowel een 

poging om zich binnen de klassieke 

traditie te plaatsen, echter met de wei-

nig gebruikelijke zeskoppige bezetting. 

Twee violen, twee altviolen en twee cel-

li, waarbij de een grote rol voor eerste 

celliste Eveline Kraayenhof en eerste 

violiste Masha Lakovleva was wegge-

legd.  ‘Forte’ stond er op de partituur 

en het eerste deel, dat rustig begon, 

werd vol energie gespeeld. Deel twee 

werd ingetogen gespeeld, waarbij recht 

werd gedaan aan de bedoeling van deze 

vroege muziek van Brahms. Het Scher-

zo was vrolijk en de musici hadden er 

zichtbaar plezier in. Het laatste deel, 

tenslotte, was een heerlijke afsluiter van 

dit romantische werk van Brahms.

Na de pauze was het aantal stoelen op 

het podium terug gebracht tot 3. Op 

het programma stond Serenade Opus 

12 van de Hongaarse componist Zoltán 

Kodál (1882 – 1967). Het is een wat on-

gewone combinatie van twee violen en 

aan altviool. Francien leidde het stuk 

in om de luisteraars alvast te wijzen 

op de karakteristieken in het stuk, on-

dersteund door korte stukjes uit deze 

serenade. Het was muisstil in de kerk 

terwijl de 3 instrumenten met elkaar 

in gesprek gingen. Elkaar aanvullen of 

overtreffen. Ronald Hoogeveen speel-

de tweede viool en had de dankbare 

taak de altviool (Francien Schatborn) 

en eerste viool (Julija Hartig) te onder-

steunen in hun gesprek. En de in elkaar 

overlopende pizzicati in combinatie 

met patronen van de Hongaarse volks-

muziek maakten het een bijzondere 

ervaring. Voor sommige bezoekers 

was het misschien iets te afwijkend van 

de romantische sfeer van Brahms en 

Bruch.  Tot slot stond het voltallig oc-

tet op het podium. Onder aanvoering 

van Joris van Rijn (eerste viool) werd 

het schitterend, romantisch strijkoctet 

van Max Bruch gespeeld. Levendig, 

met een grote glimlach op de lippen en 

plezier in de ogen werden de drie de-

len gespeeld. De belangrijke rol van de 

eerste viool, het makkelijke samenspel 

met de andere musici, in combinatie 

met een fantastische akoestiek maken 

het feestje compleet. Bloemen en een 

staande ovatie deden de musici bewe-

Muzikaal feest in de Willibrordkerk

gen om een korte toegift te spelen.

Dat zulke super getalenteerde musici hun 

weg naar Nederhorst den Berg weten te 

vinden en het publiek op zo’n mooie mu-

zikale avond weten te trakteren is een klein 

wonder. Mogelijk gemaakt door de actieve 

Stichting Concerten op de Berg die Bergse 

topmuzikanten als Francien Schatborn en 

haar man Ronald Hoogeveen weet te over-

tuigen om hun collega’s naar Nederhorst 

den Berg te laten komen. Of zoals een be-

zoekster het verwoordde: “Hoe is het mo-

gelijk voor zo’n laag bedrag?” Op 18 maart 

2017 treden Francien en Ronald, samen 

met andere vrienden, weer op in de Willi-

brordkerk. Wij kijken er nu al naar uit!

Op zaterdag 17 december geeft ’t 

KOOR! om 20.00 uur een kerstcon-

cert in de H. Antonius van Paduakerk 

in Kortenhoef.

Na het overweldigende succes van twee 

jaar geleden met een tot op de laatste 

bank gevulde kerk vinden wij het een 

voorrecht om hier weer ons concert 

te mogen geven. ’t KOOR! hoopt het 

publiek ruim een uur te vermaken 

met bekende en soms minder bekende 

liederen, die allemaal een link hebben 

met de Kerst dan wel de sfeervolle de-

cembermaand. De zangers en zange-

ressen zijn van alle talen thuis, want er 

komen Nederlandse, Engelse, Franse 

en Spaanse nummers voorbij. De mu-

zikale begeleiding wordt verzorgd door 

een combo, waarvan onze eigen pianis-

te Ludmila de Klerk ook deel uitmaakt.

Het wordt voor de koorleden een extra 

speciale avond, want dirigent Michiel 

van Laarhoven gaat helaas op zoek 

naar een nieuwe uitdaging en staat na 

ruim 4,5 jaar voor de laatste keer voor ’t 

KOOR! Hij draagt deze avond letterlijk 

en figuurlijk het stokje over aan onze 

nieuwe dirigent Vladimir Pairel.

De deuren van de kerk gaan op zater-

dag 17 december om 19.30 uur open en 

het concert begint om 20.00 uur. Einde 

ca. 21.15 uur. De toegang is gratis!

Ode aan Kerst

Post ’s-Graveland

Nieuws van de brandweer
Vrijdagavond jl. was de jaarlijkse perso-

neelsverenigingsavond. Op deze avond 

worden de diploma’s en eventuele oor-

kondes en lintjes uitgereikt. Burgemeester 

Smit reikte Robert Vendrig een Konink-

lijke onderscheiding uit. Tevens ontving hij 

een lintje voor zijn 30- jarig lidmaatschap. 

Daarnaast kregen Brian Bos zijn diploma 

manschap A, Jaco van ’t Hof en Marc Pos 

hun diploma bevelvoerder en werden ze 

ook bevorderd tot brandmeester. Robert 

Vendrig en Bert van de Pol namen afscheid 

van onze club. 

Zondag was het een stormdag. In ons dorp 

hadden wij 4 meldingen. Daarnaast heb-

ben wij onze buurgemeente Hilversum 

geholpen om nog eens 3 meldingen weg te 

werken. Het ging van omgewaaide bomen 

tot een stuk lood dat los lag op een dak.
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  ’Kom naar 
onze feestelijke 
  openingsweek’

Gratis appeltaart
Tot en met zondag 4 december 2016 bij besteding vanaf € 25,- aan boodschappen 

Jumbo heropent 
op woensdag 30 
november 
om 9.00 uur 

 
Kortenhoef, Curtevenneweg 2
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Cultuur
Ode aan jazzlegende Billie Holiday

Michiel Borstlap belooft ‘enorme performance’
ANKEVEEN- Volgende week dins-

dagavond belooft een topavond te 

worden in theaterkerk De Dillewijn, 

dan zal pianist/ componist Michiel 

Borstlap, vergezeld van zangeres 

Sherry Dyanne optreden met een 

programma rond de ‘beste jazz zan-

geres ooit’ Billie Holiday. 

Hoewel zijn officiële biografie start na 

het cum laude afronden van zijn con-

servatoriumstudie in 1992 treedt Mi-

chiel Borstlap al bijna 30 jaar op voor 

publiek. Een rasmuzikant die op vele 

podia in de wereld liet zien dat hij een 

begenadigd pianist en componist is. 

In 2003 componeerde hij zelfs de Ara-

bische opera ‘Avicenna’ voor de emir 

van Qatar. Een veelzijdig musicus die 

ook muziek schreef voor de film Ti-

ramisu waarvoor hij een Gouden Kalf 

ontving. De discografie van Borstlap 

bestaat uit een lange lijst zeer gevari-

eerd werk. Recent gaf hij nog een live 

concert in de Arena. “Dat was een ma-

gische sound om in mijn geliefde om-

geving, ik ben tenslotte Ajacied, op te 

mogen treden.”

Michiel Borstlap houdt niet van vaste 

patronen: “Ik geloof niet in hokjes. 

Het gaat om goede muziek of niet. 

Waar hou je van, vlees of vis. Het hangt 

ook erg af van het moment. Voor mij 

is Bach ook een jazzmusicus die iets 

creëerde, daar gaat het om. De eigen 

inbreng is het allerbelangrijkst.” Hij 

vervolgt: “Je zou misschien denken 

dat pop, klassiek en jazz verschillende 

stijlen zijn, maar daar geloof ik niet 

in. Musici bedenken geen stijlen, die 

spelen noten.” In zijn kasteeltje aan de 

Vecht in het rustieke Nigtevecht voelt 

Borstlap zich helemaal thuis in de vrije 

natuur. “Ik heb daar een miniatuurver-

sie van het Concertgebouw laten ma-

ken, waar ik soms concertjes geef. Dat 

vind ik heerlijk.” 

Verrassingsconcert

De goed geklede 50-jarige ziet ook erg 

uit naar de concerten in De Dillewijn. 

“Het is een fantastische plek. Intiem, 

waar je je lekker thuis voelt. En in die 

sfeer kan ik goed gedijen, heel relaxed 

improviseren.” Michiel is samen met 

Sherry Dyanne, een Amsterdamse 

met een mix van Caribisch, Surinaams 

en Dominicaans bloed. “Ze is werke-

lijk geweldig. Ik maak nu op tournee 

dingen met haar mee. Ongelooflijk! Je 

gelooft ’t als zij zingt. Zo sterk en emo-

tioneel. Het wordt een enorme perfor-

mance.” Met Michiel Borstlap brengt 

Sherry Dyanne een muzikale en thea-

trale ode aan een van de invloedrijkste 

en volgens velen beste jazzvocaliste 

ooit: Billie Holiday. “Oh ja, zij is by far 

de beste ooit. Echt de oude jazz” zegt 

Borstlap vol overtuiging. De zangeres 

transformeert voor uw ogen naar Bil-

lie Holiday. In een jazzclubachtige am-

biance vertelt zij alles over haar meer 

dan roerige leven, in een treffende ge-

lijkenis met de wereldberoemde diva. 

Wees getuige van een zeer bijzondere 

samenwerking tussen twee vooruit-

strevende pionnen van de Nederland-

se jazzmuziek met internationale al-

lure. Het belooft een hele mooie avond 

Op zaterdag 26 en zondag 27 novem-

ber is er tussen 11.00-17.00 uur een 

Duo-expositie van beeldende kunst 

en olieverfschilderijen in de Oude 

School aan de Kortenhoefsedijk 145. 

De beelden van Annemarie Verspoor 

ontstaan vanuit het materiaal.  “Ieder-

een is creatief” zei Annemarie’s eerste 

docent John Abel.   “Laat je inspireren 

door de steen, dan komt de rest van-

zelf.” Later heeft ze ook heeft les gehad 

op de Gooische Academie in Laren en 

maakte daar kennis met andere mate-

rialen. ‘Out of the box’ leren denken is 

een belangrijke verworvenheid uit deze 

periode. En leren kijken. De menselijke 

vorm, de vrouw en wat haar beweegt, 

komen veel terug in het werk van An-

nemarie.

Dorrit van den Boogaard maakt realis-

tische olieverfschilderijen die bijna fo-

tografisch aandoen. De onderwerpen 

zijn zeer divers. Wilt u de zee horen, het 

vuur zien branden of in de stoel bij de 

tandarts liggen? Kom dan kijken. Voel 

de ontspanning tijdens de vakantie, zie 

de angst van een vrouw ‘locked up’ in 

het huwelijk en de bescherming die 

handen geven. Haar schilderijen ver-

tellen vaak een verhaal. Daarbij wordt 

de kijker aangezet tot nadenken. Een 

overzicht van de schilderijen is te zien 

op: www.dorrit.exto.nl 

Dorrit is autodidact.  Eens per maand 

komt de realistische fijnschilder Peter 

van Oostzanen om ‘met het oog van de 

meester’ haar schilderijen te beoorde-

len. Annemarie en Dorrit zijn behalve 

vriendinnen elkaars grote inspiratie-

bron. Een wandeling, de actualiteit, het 

hier en nu of een goed gesprek; de basis 

voor een creatieve uiting is overal om 

hen heen.

Laat je verrassen

DOOR:  HERMAN STUIJVER

te worden op de 29e. 

Kaarten à € 22, -; 29 november; 20.15 uur; 

www.dedillewijn.nl.

Michiel Borstlap in zijn eigen concertge-

bouwtje (foto Jan Banning)

‘Afwachten’ van Dorrit van den Boogaard

Emilio Guzman 
Aanstaande vrijdag komt Emilio Guz-

man naar De Dillewijn. Een talentvolle 

cabaretier die eenmaal op het podium 

alle schroom van zich afwerpt. De fan-

tast die met robot Emilio de wereldpro-

blematiek in één keer oplost. Vrijdag 25 

november; aanvang 20.15 uur; kaarten à 

€ 18,00:  www.dedillewijn.nl

Het Amstel Strijkers Ensemble geeft 

op vrijdag 16 december een concert 

in de NH- kerk in Kortenhoef. 

Onder de deskundige leiding van Ivo 

Meinen, dirigent en violist, laat het 

orkest Tjaikovsky’s romantische Ele-

gie voor strijkorkest en het spannende 

Divertimento van Bartók horen. Na de 

pauze klinkt Martins Pavane couleur 

du temps. Tot slot speelt het orkest de 

prachtige Sinfonia Concertante voor 

viool en altviool en strijkorkest van 

Mozart, met violiste Saskia Otto en 

altvioliste Anna Magdalena den Her-

der als gelauwerde solisten. 

Het concert begint om 20.15 uur in de 

Hervormde Kerk, Kortenhoefsedijk 

168, Kortenhoef.

Toegangskaarten ad € 17 (cjp en stads-

pas € 15) zijn verkrijgbaar via www.

amstelstrijkers.nl  en aan de kassa. 

Het Amstel Strijkers Ensemble werd in 

1986 opgericht en telt zo’n dertig en-

thousiaste, ervaren musici. Het orkest 

werkt met verschillende dirigenten, 

onder wie Marien 

van Staalen, Kees 

Olthuis en Jacob 

Slagter. Tweemaal 

per jaar brengt 

het Amstel Strij-

kers Ensemble een 

nieuw programma 

dat behalve in Am-

sterdam ook elders 

in het land wordt 

uitgevoerd.

Amstel Strijkers Ensemble speelt in Oude Kerkje

VVN 50 jaar feestartikelen 
Volgend jaar bestaat de voetbalvereni-

ging Nederhorst 50 jaar. Het jaar 2017 

zal in het teken staan van dit jubileum 

met als hoogtepunt 4 dagen feest in sep-

tember. Om alvast in de stemming te 

komen heeft de feestcommissie in ge-

limiteerde oplage een feestmuts en een 

jubileum handdoek laten maken die de 

cadeaukeuze voor kerst en sinterklaas 

erg eenvoudig gaan maken.   De artike-

len zijn te bestellen via de website  www.

vvnederhorst.org.



Woensdag  november 14 Weekblad Wijdemeren

NENEENEDEDEDED RHRHRHHORORORORRSTSTSTSTST DDDDDEENENENE BBBERERERRG-GG-G-G OOOOOOp p pp pp 252525252222  

nonovevev mbmbmbbererererer hhhhhebebebebe bebebebebebennnn wewewewee dddeee fefefeefeeesesesessse teteteteetelililliijkjkjkjkjkjkjkjkjkeeeeee

opopopenenenenininngggggg vavavan nn nn alalalallalwewewewewew erereree dddddde e e 9e9e9eee eeeeedidddidid tititititit e ee ee vavavavavaavavav nnnnnn

NeNeNeNeNeNeNededededdd rhrhrhhorororstststststst oooooon nn n nnn icicicicice.e.e.e. VVVVVVololololool ttttrororoootstststsststs kkkkkkunuununununuunneneeeneneeneennnn

wewewwewwwwe mmmmmelelele dededed nnnn dadadadadadadat t t ttt hehehhhehh t t t ttt ononononononnnons ssss ss weweweweweweeweererererereerr gggggggeleelelee ukukukukukuukuukt t tt 

isisss oooom m m m eeeeeeeeennnnn prprprprprracacacacaca hthththhthtigigigggigigg ppppprororogrgrgrgrgrgrgrrramamamammamamamammamamamamamamam nnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeer r r

tetettette zzzzetetete teteteeteeen.n.n.nnnn

CiCiiiiiC rcrcrcrcccrr ususussususss

HeHeHeHeH t t tt ttt ththththhht emememememmmma aa a a a a aa dididididididit t t t t ttt t jajaajajaajaararararr bbbbbbijijijijijijj dddddddddde e eeee opoopopopopopenenenenennininininininningggg g gggg isissisisi  
CiCiCiCiCiCC rccrcrcrcususus eeeeeeeeen n nnn n n dadadadadadadaddat t t t t zazazazazazazaal l ll l lll ieieieieieiededededeededererererererereer eneneneneneeen wwwwwwwetetetetenenenennnn ooooookokokookokokkk.
WeWeWWeWeW vvvverererrerzazazamemememeleleeleleenn nn nnnn opopopopopopopopop hhhhhhhhetetetetettt ppppppppleleleleleeleleinininininninn, , ,, bibibibibibib jjjj dedededededeeee mmmmmmmmmuuuuuuuu-
ziziziziziziziekekekekekekkekekekteteteteteteeentntntntnnt. . . . ErErErErE zzzzzijijijijjiijnnnnnnnn aaaaaalalala lelelelelerrrlrlrlrleieieieii eeeechchchchchchchteteteeee ccccirirrrirircucucucucucuc sasasassasaasasaarrrrrrr--
titittititit esesesesteteteteeen,n,n,n,n,nn ddddieeieieiee mmmmmmmetetetetet oooooooonnnznnznznzn e e eeee papapapapapapp raraaraarararar dedededeeded mmmmmmmeeeeeeeelololololoolooppepepeppepepeennn.n.n.n.nnn  
DuDuDuDuDDussss kokokokokokokokoom mm m m mmmm omomomomomooommm 111111119.9.99.9.9.9.99 000000000000 uuuuuuuurururururur,, , , memememememet ttt t tt lalalalal mpmpmpmpmpmpmpmppioioioioioioioiion n nnn nnn
énénénné / / / / ofofofofoofff vvvvvererererererrere klklklklklklklkkk eeeeeeeeeeeeeeeed d d d d d dd d alalalalalaala ssssss cicicicic rcrcrcrccususususu ararararrrtittititiiesesesesesesese t.t.ttt.t. EEEEEEEr r r rrr r zizziziziziziizz jnjnjnjjnjnjnjnjn 
leleleleeeukukukukukee e eeee prprprprprprprrprrijijijijijijijjsjsjsjsjsjsjsjs eseseseseeseseses tttttttee e e e e e e wiwiwiwwiwiwwwinnnnnnnnnnnnnnnnenenenn,, ,, dididiidiiiiee e ee SiSiSiSiSiSSiSintntntntn erererereerrklklklklklklklk aaaaaaaaaaaaaaaaa sssssss
opoppopop 2222227 7 7 7 7 777 nonononononononooveveveveveveveevembmbmbmbmbmbmbmbm erererereererer iiiiiin n nnn n dededededdd tttenenenennnntt tttt uiuiuiuiuiuit ttttt zazazazazaal l l l rererrererereerreiiiiii----
kekekekekekekeken!nn!n!n!n!n!n! AAAAAAAAAlslslslslslsllsll wwwwwwwwee e e e eeee bibibibibibibibibijjj j jjjjj dedededdeddede ttttttenenenenee t t t t ziziziziz jnjnjnjnnn aaaaaaaananananananangegegeegegegeg kokokokokokkokokok ---
memememememememem n,n,n,n,nn,n,n, vvvvvvvvvololololololoololgtgtgtgtgtgtgtgtgtg ddddddddde e e ee e eee opopopopopopopopopenenenennenenenininininining g ggg enenenen mmmmmagaggagagagg iiiiiiedededededederererererreeeeeeeeeeeeeeeen n nnnnn
dededededededededezezezezezezezezeze aaaaaaaavovovovovovovovoondndndndndndndndnd gggggggggrarararararararatitititititititis ss s s ss scscsccchahahahahhaatatatatatsesesesessen!n!n!!n!!

DiDiDiDiiDDDiiscscscscscsccscsco-o-o-o--o-o-o-ononononononononon-I-I---I-I-I-I- cecececececececce

OpOpOpOpOpOpOpOpOOpO zzzzzzzzzatatatatatatatataterererererererrdadadadadadadadag g gg gg g ggg 26262626262662 nnnnnnnnoovovovovovoo ememmememmbebebebeb r rrr isisisisissii dddddddeee e eee eeeeeeeeeeeersrsrsrsrsrsrsttetettetette 
DiDiDiDiDDiDiDiDiDDiscscscscscscccco-o-o-o-o-o-o-o-o-ononononononononon-I-I-I-I-I-I-I-Icecececececececce oooooooop p p p p p p ppp zazazazazazazz tetetetettt rdrdrdrdrdrdagagagagaag. . WeWeWeWeWWeeWe vvvvvvvererererererrrdedededededededelelelelelelelel n n nnnn
heheheheheheehehettt tt ttt ddidididididididit t t t t ttt jajajajajajajajaj ararararararar iiiiin n n nn nn twtwtwtwtwtwwtweeeeeeeeeeee ggggrorororororoepepeepepe enenenennenn, , ,, zozozozozozozooz dadaddadadadadaat t tt tt tt ddededdde  
klkllklklklklkleieieieieieieiintntntntntntntntn jejejejejejejejess ss s s s nininininnininin eteteteteteteteett ooooooomvmvmvmvmvmvvmvm erererererrer wwwwororororordedededed nn n nn n nnn gegegegegegegeeescscscscscscsschahahahahahahahahaaatatatatataatatatatssstststssstss ...

KoKoKKKoKoreererenfnfnfnfeeeeeeeestststst

DeDeDeDeD 1111e eee zozozozondndndndagagag kkkkomomommomomt tt onononnss s BeBeBeBeBeBeergrgrgrgrgrggsesesseeeees kkkkkkkooooooooo rrrrr
“““opopopop dddde e e e ReReReReRR eeee””” oooptptptptptptrerererededdeedd n vavvavavav nnnananananaaf f f f f fff 14141414144144.3.3.333330000 0 00 0 uuuuuuuuuuur.r.r.r.r

IjIjIjIjjjshshshshshhococococococo kekekekey-y-y-y clclc inininniiciciicic

WoWoWoWoWoWoWoenenenenenenene sdsdsdsdsddds agaggaagga 33333330 0 0 0 00 nononononononooovevevevevevembmbmbmbmbmbmbmbmbererererr sssssstatatatatatat rtrtrtrtrtrtr ddddddddee e e ee o-o-o-o-zozozozoo 
susssususuuss cccccccccccc esesesesesesese vovovovovovov llllllllllllle e ee ijijijijjjijijjshshshhocococoo kekekekekekekekeey-y-y ccclclclc inininnnicicicciciccc... ZoZoZoZZoZoZoZ rgrgrgrgrgrgrgrg dddddatatatatatatt 
jejejejejee eeeeer r rrr rr omomomomomomomomm 1111119.9.9.9.99 000000000000 uuuuuuurururr bbbbbbbbbenenennent,t,t,, ggggeeeeeeeeeeeeeff ff f f jejejejejeje oooooop p p pp bibibibibij jj jj
dedededed kkkkkkkkkasasasasasasasssasasasasasss eeeeeeeen n nn nn kakakakakakapppppppppppppppp erererer SSSSSSSSvevevvenn nnn n zozozozozozoozz rgrgrgrgrgrrggt tt ttt erererererererere vvovovovovvv orororororrrro  
dadadadadaat t ttttt jejejejejejejjejj hhhhhhhhhetetetetetetee iiiijsjsjsjjsjjsjsj hohohohoohohohockckckkckkeyeyeeyeyennenn iiin n n eeeeeee n n n nn n rarararrarararaappp pp  pp tetetteteteetempmpmpmpmpmpmpo o o o 

 

CuCuCuCuCuuC rlrlrlr ininininingggg

DiDiDDiDDiD t tt ttt jajajajajaaj aarararar iiiis s s dededede cccururururuurlililllll ngngngngngggg-c-c-c-comomomomomo pepepepeeeeetititit tititiie ee e elelelelkekekekee 
kekekkek erererrer ooooppppp dedededdd dddddononoonnnondedededeerdrdddrdrdr agagagagagaggg, , ,, dudududdddud s s ss dodododododoee ee ee ee jjejejjejj mmmmmmeeeeeeee ooof f ff
wiwiwiiil llll jejejejeee dddddee e eee teteteteamamamamaa s s aaaaanmnmnmnmnmmoeoeeeeo didididddd gegegegeggg n,n,n,,,, hhhhhhhhououououdtdtdtdt ddddananana
dedededede kkkkkomommmoomenenendededededede 666 wwekekekkkkenennnnn dddddde e e dododododdodondndndndnddeerereree dadadadagg gg vrvrvrv ijiji  
inininnnnn jjjjje e eee agagagaggagenenenenne dadadad , , , vovovovov orororooo ddddddezezezezezezeze e e ee ee ggegegeggezezezezezezez lllllllllllligigigigiggigigigiige e ee avavavvonononond.d.d  

FuFuFuFuuuF sesesesess boboboboboxxxx

VrVrVrVrVrVrijijijijijijdadadadadad g g gggg 22222 dedddededeeececececembmbmbmbmbmbmbmbmbererererereree kkkkkkkkkomomomomomommt t t t tt dededeeededee (((dedededeelelelels)s)s)) 
BeBeBeBeBeBergrgrgrgrggseseseese bbbbbbanananananna d d ddddddd FuFuFuFuFuFuFuuseseseseeseboboboboboboob x xxx x x opopoopopooo trtrtrtrtrrrededededde enenenenenneen eeeen n nn stststararara tt t 
ononononoonsssss eeeeeeeeeersrsrsrsrstetetetetet BBBBBBBBBererererererere gsgsgsgsgsgs ggggggggarararararararninininininin tututututuuururururuu -u-u-u-u-uuuuurururu , , , dadadaaararar---
oovoovovoverererere vvvvvolololololgegegggegeendnndndnde ee e e e weweweweweeweeweekekekekekekek mmmmmmmeeeeeeeeeeeer!r!r!r!r!

Kunnnssttttiiiijjjjjsssssbbbbbaaaaaaaannnn NNNeeeeddddeeerrrrrhhhhoooorrrsssstttt ddddeeennnn BBBeeerrrrggggg

onononononono dedededeeeddd r r rrrr dddedededdde kkkkkkninniinin ee eeee krkrkrkrkkkkrijijjgtgtgtgttt!!!

25 november  OOppeennniinngg  -- vveerrzzaammeelleeeenn oopp ‘‘tt pplleeiiinn 19.00 uur

26 november DDissccoo-oonn-IIccee 27 november Schaaaatsslleesssseenn  10.00-12.00 uur
KKooorr:: OOpp ddee  RReeeee  15.00 uur
SSinntt oonn IIccee  15.30 uur

2 december FFuussseebbooxx 20.00 uur
BBeerrggss ggaarrnniittuuuurr--uuuurr  17.00 uur

 WWiinntteeerrsssppeelleenn  19.00 uur

30 november
IIjjsshhoocckkkkeeyy--cclliinnnicc  
19.00 uur

IJsclub Nederhorst den Berg 
Blijklaan 1a www.nederhorstonice.nl
         U kunt ons ook vinden op 

Openingstijden
vrij. 25-11 19.00-23.00 uur
za. 26-11 10.00-23.00 uur
zo. 27-11 12.00-19.00 uur
ma. 28-11 15.00-21.00 uur
di. 29-11 15.00-21.00 uur
wo. 30-11 13.00-21.00 uur
do. 01-12 15.00-17.00 uur
vrij. 02-12 15.00-23.00 uur

Schaatslessen
Voor wie het schaats-kunstje wil leren of 
nog wat zekerder en er beter in wil wor-
den zijn er op de zondagochtend weer
schaatslessen. En omdat er extra tijd is
vrijgekomen, is er ruimte  om de lessen
beter in te delen. Het komt de aandacht 
ten goede en het wordt er nog wat veili-
ger door.  Van  10.00 tot 10.45 uur (eerst
les: 27 november) zijn er lessen voor de
echte beginners en kinderen die al een
klein beetje zelfstandig vooruit weten te
komen. Van 11.00 tot 12.00 uur zijn er 
lessen voor kinderen die het al aardig te
pakken hebben.

Ijshockey-clinic
Elke woensdag is er de ijshockey-clinic,
vanaf 19.00 uur melden, start is om 19.30 
uur.

Wij blijven altijd op zoek naar nieuwe
vrijwilligers! Aanmelden kan via info@
ijsclubnederhorst.nl

WW

r

1 december Cuurrllinngg  19.00 uur

Sport
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Sport DOOR:  AD VAN BENSCHOP EN MARC DEGEKAMP 

Voetballen in Nederhorst

Bekersucces jeugd voor JO17-1 en JO13-2

Op woensdag 16 november werd onze jaarlijkse 

traject ‘volleybaltrainingen geven op de basis-

scholen’ weer afgesloten met het traditionele 

toernooi. 16 teams met een totaal van ca 70 kids 

deden hier weer aan mee. 

Door: Helga Jansen

Tijdens dit toernooi speelt elk team 4 wedstrijden. 

Twee in de eerste ronden en na een herschikking spe-

len ze nog twee wedstrijden tegen teams die gelijk-

waardig zijn aan je eigen team. Hierdoor ontstaan er 

zeer leuke wedstrijden om naar te kijken en er werd 

geknokt voor elke bal en punten werden heel enthou-

siast gevierd.

Aan het eind werden de bekers verdeeld. Eentje voor 

het beste team per school. En hier was het zelfs zo 

spannend dat het beste team van de Jozefschool maar 

twee punten tijdens de 4 wedstrijden meer had ge-

maakt dan het team dat tweede werd. De wisselbeker 

werd gewonnen door de Jozefschool. Daarnaast gaat 

Warin-1 volgend jaar naar de provinciale kampioen-

schappen. En wie weet spelen zij dit kampioenschap 

in onze eigen hal sporthal de Blijk, omdat we als ver-

eniging bezig zijn om te kijken of we die naar onze 

sporthal kunnen halen. Zou een mooi vervolg zijn!

Ben je tussen de 6-12 jaar en denk je dat volleybal 

wel een sport is voor jou?! Kom dan eens meedoen 

tijdens een training. Die is op donderdagavond van 

16.45-18.00 uur in sporthal de Blijk. Je mag tot het 

einde van dit jaar gratis meetrainen! Zien we jou snel?

Toernooi School Moves Volley 

Nederhorst Jongens onder 17-1 

heeft de groepsfase van het beker-

toernooi weten te winnen. De laat-

ste opponent was naaste concurrent 

voor de eerste plaats Real Sranang 

JO17-1 uit Amsterdam. 

Vanaf de aftrap was het duidelijk dat de 

Bergers als thuisspelende ploeg er geen 

twijfel over lieten bestaan wie vandaag 

door mocht gaan naar de volgende be-

ker rondde. Zeer gedreven speelden de 

jongens van trainer Steven Stijvers tegen 

de goede ploeg uit Amsterdam. Het werd 

een spannend duel waar Nederhorst uit-

eindelijk met 1-0 de zege naar zich toe 

wist te trekken. De jongens onder 13-2 

bereikten ongeslagen en overtuigend 

de volgende ronde. Ook de derde wed-

strijd in de poule werd gewonnen. De 

Meer werd met een 3-0 nederlaag terug 

gestuurd naar Amsterdam. Ook JO11-3 

maken nog kans op een verder verloop 

in het bekertoernooi na de 1-4 winst bij 

Altius. JO15-2 en Meisjes onder 13-1 

verloren hun wedstrijden en zijn daar-

door uitgeschakeld in het bekertoernooi.

Senioren

Bij de senioren zouden er twee teams 

moeten aantreden in het bekertoernooi. 

Nederhorst -4 wist een knap resultaat te 

behalen door thuis met 2-0 te winnen 

van Victoria 2, maar het tweede hoefde 

niet de wei in aangezien de wedstrijd bij 

‘s-Graveland werd afgelast.

Weekend 26 en 27 november

Het aankomend weekend 26 en 27 no-

vember is er weer een volledig programma 

en dus veel wedstrijden te zien op sportpark 

Meerzicht. Nederhorst -1 moet naar Amster-

dam om aan te treden tegen de onbekende 

tegenstander TABA. Aanvang is pas om 

15.00 uur.

Sinterklaas op 25 november

Op deze dag komt de Sint met zijn pieten 

weer langs bij de voetbalclub. Alle F- jeugd 

en dwergen van 4 t/m 8 jaar zijn vanaf 15.15 

uur welkom. Voor meer info www.vvneder-

horst.org

Drie van de zes senioren teams kwa-

men afgelopen weekend in actie. 

Het tweede en vierde voor de beker 

en 35+ in competitieverband. 

Met drie overwinningen heeft het twee-

de elftal zich overtuigend geplaatst voor 

de volgende ronde. Zondag werd de laat-

ste poulewedstrijd met 1-4 bij Abcoude 

gewonnen door doelpunten van Daniel 

Goris, Vincent van Vuure (2) en Michiel 

Dudok van Heel. Het vierde bereikte de 

volgende ronde niet. De 2-4 nederlaag 

tegen Allen Weerbaar stond dat in de 

weg. 35+ won het gelijkopgaande duel 

van SCH’44 met 1-2.

Beker jeugd

JO19-1 had nog een kleine kans om de 

volgende ronde te bereiken en leverde 

in de laatste poulewedstrijd een prima 

wedstrijd af tegen DAVO/United. Na 

een 0-1 ruststand won het met 2-1. Man 

van de wedstrijd Jan Savelkoel scoorde 

zelf een keer en bereidde de treffer van 

Bryan Hilhorst op fraaie wijze voor. Het 

was echter niet voldoende om tot de 

knock out fase door te dringen. Bij de 

teams die zich al eerder voor de volgende 

ronde hadden geplaatst schaarden zich 

wel JO13-1, JO10-2, MO11-1 en JO9-

4M.  Daarmee komt het aantal teams 

dat in de lotingpot zit op maar liefst 11 

teams.

Sinterklaas bezoekt 

Na uitvoerig overleg met de Sint kunnen 

we melden dat op woensdag 30 novem-

ber hij met Pieten een bezoek brengt aan 

Voetballen in ’s-Graveland

Een weekend bekervoetbal

Nieuws Club 4711
Uitslag BV De Poedel 
- BV Club 4711: 7-6 18 

nov.: H. Bos-M. Boelhou-

wer 0-3, H. Greefhorst-M. 

Zieleman 0-3, D. Loenen-

J. van Greuningen 2-0, G. Vermeulen-B. 

Worp 3-0, R. Bos-Mw. T. Bos 2-0

Uitslag herfstcompetitie biljarten (za-
terdag-poule)19 nov.: M. v.d. Velden (8 

pt.), M. Zieleman (8 pt.), J. van Greunin-

gen (6 pt.), Mw. T. Mulders (6 pt.), W. Cle-

ments (4 pt.), J. van Wijnen (4 pt.)

Stand aan kop: J. van Greuningen 5-35, 

M. v.d. Velden 5-34, M. Zieleman 5-34

Programma Club 4711
Donderdag 24 nov. 19.30 uur: onderlinge 

biljartcompetitie BV Overmeer, zaterdag 

26 nov. 16.00 uur: maandtoernooi biljar-

ten, maandag 28 nov. 20.00 uur: BV Club 

4711 tegen BV Overmeer

Biljartnieuws BV Overmeer
Uitslag BV Overmeer - BV Geinburgia: 

6-4. 17 nov.: M. v.d. Velden-P. Bolderdijk 

2-0, J. Kloosterman-T. Boots 0-2, M. Ver-

laan-J. Coenraats 2-0, T. Otten-T. Hemel-

rijk 0-2, W. Lam-K. Bijl 2-0

Programma BV Overmeer: donderdag 

24 nov. 19.30 uur: onderlinge competi-

tie, maandag 28 nov. 20.00 uur: BV Club 

4711-BV Overmeer.

de jongsten van de club. Zij gaan eerst een 

onderling toernooitje spelen om 17.00 uur 

en na broodjes knakworst zullen ze Sint en 

Pieten ontvangen.

Leeuwinnentoernooi 

Ons eerste meidentoernooi staat zondag 21 

mei 2017 gepland, daags na het Arie Janmaat 

toernooi. Het meidentoernooi wordt georga-

niseerd voor de gehele meidenafdeling, van 

MO9 tot en met MO19. 

ASV Petanque
Vanwege een computerstoring bij ASV 

Petanque’91 krijgt u volgende week een 

uitgebreid verslag van het jubileum slot-

toernooi met uitslagen van alle kampi-

oenen en uitslagen.
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Zaterdagmorgen 12 november 

organiseerde OdisGym de rayon-

wedstrijd recreatie jongens turnen 

en ’s middags was zij gastvereni-

ging voor een rope skipwedstrijd. 

Sporthal De Fuik is de vaste locatie 

van OdisGym.

De jongenswedstrijd was bedoeld 

voor jongens die maximaal 2 uur 

per week trainen. De mannen van 

verschillende verenigingen turnden 

op brug met gelijke leggers, ringen, 

vloer, sprong, voltige en de rekstok. In 

alle leeftijdscategorieën was de strijd 

spannend. OdisGym is een van de 

weinige verenigingen in de regio die 

wedstrijden voor jongens organiseert. 

Wil je ook de nieuwe Epke Zonder-

land worden? Kom eens vrijblijvend 

trainen op vrijdagmiddag van 17 tot 

19 uur.

Rope skippen

In de middag was De Fuik gevuld met 

rope skippers van OdisGym en Keizer 

Otto en Muiderberg. De deelnemers 

moesten met hun rope vier knock-out 

races doen. O.a. werd de beenwrap be-

oefend en met een fietsband gespron-

gen. Medailles waren te verdienen per 

onderdeel. Maar je kon ook nog win-

nen als je overall de meeste sprongen 

had gemaakt.

Zin om ook eens op de moderne ma-

nier touwtje te springen? Kom mee-

doen op donderdag van 18 tot 19 uur. 

Check ook de morgenuitzending van 

Zappsport van 12 november waarin 

onze trainer Pascal Kempers te zien is. 

Foto: Patrick Plooij

Turnen en rope skippen 

bij OdisGym 

Mythen ze zijn er om tegen aan te schoppen, 

vraag het maar aan Geert. 

Mythe 1, Het Amerikaanse volk heeft ge-

sproken en met meerderheid in een demo-

cratisch stelsel heeft men besloten om clown 

Trump president te maken. Fout hartstikke 

fout, van de 226 miljoen stemgerechtigden 

heeft minder dan 120 miljoen gestemd, dan 

is 120 geen meerderheid. Een staatsbestel 

volgens democratisch principes wordt altijd 

uitgelegd als een systeem waarbij iedere stem 

even belangrijk is en een beslissing genomen 

wordt met meerderheid van stemmen. Bij de 

Amerikaanse verkiezingen kreeg Clinton ca 

200.000 stemmen meer dan Trump. De my-

the dat de grootste democratie van de wereld 

zijn stemgerechtigden via 1 persoon 1 stem 

laat beslissen, aan me reet, dat is niet waar.

Mythe 2, De meerderheid van de kiezers 

heeft altijd gelijk, is ook zo’n mythe. Is dat 

vol te houden als je bijvoorbeeld de opkomst 

van de nazi’s met behulp van vrije verkiezin-

gen in de jaren dertig van de vorige eeuw 

erbij neemt. Adolf Hitler kwam daardoor in 

Duitsland aan de macht en heeft vanaf dat 

moment de geschiedenis negatief bepaald. 

De kiezer heeft altijd gelijk, aan me reet.

Mythe 3, De gewone man/vrouw wordt 

door de zogenaamde elite niet gehoord en 

er wordt geen rekening gehouden met de 

behoefte van die gewone man/vrouw. Wie 

is dan wel die gewone man/vrouw, ik vind 

mezelf zeker niet bijzonder. Mijn omgeving 

vindt, met een uitzondering hier en daar, 

zichzelf ook heel gewoon. Maar we denken 

en doen toch wel heel verschillend. De ge-

wone man/vrouw die bestaat niet.

Mythe 3.1, De zogenaamd gewone man/

vrouw heeft onderbuikgevoelens van on-

vrede en die moeten gehoord worden. Wat 

zijn dan die onderbuikgevoelens, laat ik eens 

raden, als je in de file staat en je ergert je aan 

het voortdurende oponthoud. Het onder-

buikgevoel zegt, er moet meer asfalt bij dan 

kan ik ongestoord doorrijden. Dat uit aller-

lei onderzoeken en ook uit de praktijk blijkt 

dat meer asfalt op den duur helemaal niet 

helpt om het fileprobleem op te lossen, daar 

gaat het onderbuikgevoel even aan voorbij. 

Onderbuikgevoelens komen meestal voort 

uit gevoelens van eigen belang, hoe krijg ik 

het, het beste en heb ik het minste last van al 

de anderen. Onderbuikgevoelens, beleidma-

kers, niet te veel naar luisteren en doen wat 

in het algemeen belang het beste is.

Mythe 4, Geert wordt monddood gemaakt 

door zijn proces over zijn ‘minder Marok-

kanen’ - uitspraak. Geert zelf schreeuwt het 

hardste en doet weer allerlei uitspraken waar 

veel van te zeggen is. Hij heeft zo een prachtig 

podium om zijn controversiële mening uit te 

kaken, Geert monddood door dit proces, aan 

me reet, hij vaart juist wel bij dit proces.

Mythe 5, Anti- zwarte Pieten mensen, probe-

ren door de discussie over zwarte piet aan te 

zwengelen, discriminatie in Nederland meer 

bespreekbaar te maken. Eigenlijk wil ik hier 

niets meer over schrijven, maar het mag 

duidelijk zijn alles en iedereen staat meer op 

scherp als het over discriminatie gaat. Dat 

discriminatie in Nederland met deze aanval 

op een onschuldig kinderfeestje beter be-

spreekbaar wordt, aan me reet, de tegenstel-

ling tussen de verschillende groepen nemen 

alleen maat toe, en dat is niet goed.

B.J.M v.d. Linden; slotsom@ziggo.nl 

File op de Kerklaan bij de verbouwing van supermarkt Jumbo levert 

soms hachelijke taferelen op. Ook files met winkelwagentjes bij AH. 

Op woensdag 30 november heropent Jumbo.
Wijdemeren in Beeld

Achterpagina NEB; aan me reet


