
Als gevolg van de vertrouwensbreuk 

in de coalitie tussen CDA en PvdA/ 

GroenLinks enerzijds en de VVD 

anderzijds, legde VVD-wethouder 

Peter Smit zijn functie neer.

“Ik heb mijn ontslag ingediend bij de 

voorzitter van de gemeenteraad. Ik 

vind het jammer dat het daarmee niet 

mogelijk is verder bij te dragen aan 

het realiseren van de ambities van het 

Raadsakkoord. We waren als college 

van burgemeester en wethouders goed 

en voortvarend op weg.” Dat speet 

ook burgemeester Smit: “Peter Smit is 

bewonderenswaardig snel geland in 

Wijdemeren. Constructief en aimabel. 

Dit werd door zowel raad als college 

herkend. Het is bitter dat ook zijn ver-

trek zo snel een feit is temeer daar dit 

niets te doen heeft met zijn functione-

ren.” Mr. drs. Smit was vanaf half juni 

2016 actief als 0,8 -wethouder met de 

portefeuilles ‘financiën, recreatie & toe-

risme, grondzaken, waterbeheer incl. 

Horstermeer, duurzaamheid/ milieu en 

inkoop’. 

Alle politieke partijen erkenden de 

kwaliteiten van de vertrekkende wet-

houder. Namens de VVD noemde 

Sieta Vermeulen het ‘pijnlijk’. En Gert 

Zagt had gezien dat Smit zich in korte 

termijn had ontwikkeld als ‘cabomba- 

deskundige’. René Voigt relativeerde 

het aftreden van Smit: “Dit gebeurt nu 

eenmaal. Zo’n coalitieruzie is niet goed 

voor de be-

stuurskracht, 

maar door-

modderen ook 

niet.”

Gezien ’s mans 

alom gewaar-

deerde optre-

den zou het 

mogelijk moeten zijn dat hij als onaf-

hankelijk wethouder zijn werk nog an-

derhalf jaar afmaakt in het nieuwe col-

lege (met steun van Dorpsbelangen). 

Dit denkbeeld is echter ongebruikelijk 

in het politieke wereldje. Tot nu toe 

heeft niemand dit idee serieus gelan-

ceerd, nog afgezien van het feit of Peter 

Smit dit zelf zou willen.
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Pijnlijk afscheid Peter Smit

WIJDEMEREN- De toekomst van 

Wijdemeren begon met een chao-

tisch beeld. Die er zelfs toe leidde dat 

de coalitie CDA, PvdA/Groenlinks, 

VVD uit elkaar spatte. Waardoor VVD- 

wethouder Peter Smit binnen een 

half jaar moest opstappen. Maar de 

gemeenteraad eindigde uiteindelijk 

in twee duidelijke keuzes. Waarbij 

een meerderheid van CDA, PvdA/

GroenLinks en Dorpsbelangen won 

met een keuze voor een zelfstandig 

Wijdemeren met sterkere banden 

met andere gemeenten. 

DOOR: HERMAN  STUIJVER

De oppositiepartijen D66 en De Lokale 

Partij verloren in Dorpsbelangen een 

partner, maar kregen er de VVD voor 

terug. Toch moest dit nieuwe samen-

werkingsverbond met 8 stemmen bui-

gen voor de 11 van de nieuwe coalitie. 

Hun amendement met een uitgebreide 

argumentatie om voorlopig geen on-

omkeerbare besluiten te nemen, en 

meer tijd te steken in een intensief on-

derzoek, verdween in de prullenmand.

Scheiding

In de 10 dagen tussen de laatste com-

missievergadering over de bestuurlijke 

toekomst en de raad van donderdag 24 

november jl. is er op diverse niveaus 

stevig overlegd tussen de partijen. Want 

er was voor geen enkel voorstel een 

meerderheid. In de fractiekamers op 

de Rading 1, via de mail en telefonisch 

waren er diverse onderonsjes om nader 

tot elkaar te komen. Van horen zeggen 

zouden VVD en CDA, PvdA/GrL er 

bijna uit zijn, ook D66, De Lokale Partij 

en Dorpsbelangen leken op één lijn te 

zitten. Totdat de laatste puntjes niet op 

de i werden gezet. Nadat de VVD vol-

gens CDA- leider Verbruggen, plotse-

ling een ander standpunt innam, zegde 

de fractie samen met PvdA/GrL. het 

vertrouwen op in de liberalen. En daar-

mee was de breuk in de coalitie een feit. 

In de raad zei Jan Verbruggen dat de 

basis voor een langere samenwerking 

ontbrak. VVD-fractievoorzitter Sieta 

Vermeulen noemde het een verschil 

van inzicht, de VVD wilde eerst meer 

feiten verzamelen voordat er een keuze 

was voor een ambtelijke fusie. En men 

wilde zeker niet alleen met Hilversum. 

Schuiven

Door de breuk in de coalitie waren de 

verhoudingen plotsklaps anders. Het 

CDA- voorstel om voor de komende 

10 jaar ambtelijk met Hilversum verder 

te gaan, had geen meerderheid. Stan 

Poels van PvdA/GroenLinks gelooft 

totaal niet in ambtelijk samengaan. “De 

bestuurlijke drukte blijft” zei hij. Van-

wege de organisatorische kwetsbaar-

heid van Wijdemeren kiest hij voor 

één Gooi en Vecht, waarbij Poels grote 

verwachtingen heeft van dorpsraden 

die de identiteit van de kernen zouden 

waarborgen. Dat Dorpsbelangen een 

fusie met Hilversum onbespreekbaar 

vindt, betoogde René Voigt, is een poli-

tieke realiteit. Wel zag hij kansen om de 

samenwerking op de bedrijfsvoering in 

de regio te verbeteren. Vooral de zoge-

naamde PIOFACH-taken (Personeel, 

Informatisering, Organisatie, Finan-

ciën, Administratie, Communicatie en 

Huisvesting- red.) tussen gemeenten 

zouden beter gekoppeld kunnen wor-

den. Een klein beetje meer ambtelijk 

samenwerken dus. Deze handreiking 

werd door de CDA-fractie met beide 

handen aangegrepen, de christende-

mocraten zagen hierin weliswaar geen 

gedroomde ambtelijke fusie, maar wel 

een stapje ernaar toe. “Je moet je kno-

pen tellen” zei Verbruggen. Ook PvdA/ 

GroenLinks hapte toe. “Ja” erkende 

Stan Poels “wij doen erg veel water in 

de wijn. Maar in het amendement van 

DB zit meer urgentie. Er komt actie. 

Dat verkies ik boven de talloze stapjes 

van de tegenstanders.” In de brief aan 

de provincie staat nu dat Wijdemeren 

kiest voor de regio, maar gezien de 

maatschappelijke verhoudingen met 

behoud van zelfstandigheid. In ge-

Raad kiest voor zelfstandige gemeente

Schuivende panelen in Wijdemeerse raad

sprekken met andere gemeenten wil men 

bepaalde taken samenvoegen en de regi-

onale samenwerking intensiveren. Op een 

nader te bepalen tijdstip zal de toekomst 

van de gemeente verder worden ingevuld.

Staart tussen de benen

Het ‘meest ver strekkende’ amendement 

volgens oppositieleider Joost Boermans 

haalde het niet. Het door D66, VVD en De 

Lokale Partij ondertekende document was 

met vier kantjes A-4 een voorstel om het 

Deloitte-rapport af te wijzen, een onafhan-

kelijker onderzoek naar bestuurskracht op 

te stellen, om geen besluiten te nemen over 

welke vorm van fusie dan ook, om diverse 

clusteropties te bestuderen en pas na de 

verkiezingen van 2018 besluiten te nemen. 

Sieta Vermeulen van de VVD vond de co-

alitie met ‘de staart tussen de benen afgaan’. 

Gert Zagt zag dat Dorpsbelangen in het 

gat van de VVD sprong en Joost Boermans 

constateerde dat CDA en PvdA/ GrL. alleen 

maar hadden gekozen voor een meerder-

heid, zonder inhoudelijke onderbouwing. 

VVD-fractievoorzitter Sieta Vermeulen 

(foto: Douwe van Essen // WWK)
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius    
 Zo. 4 dec.: 09.30 uur: 
 W. Vlooswijk.

◗ St. Martinus    
  Za. 3 dec.: 19.00 uur: 
 W. Vlooswijk,
 Vr. 9 dec.: 09.30 uur: 

 W. Balk.  

◗ OLV Hemelvaart  
 Zo. 4 dec.: 09.30 uur: 
 L. Wenneker,
 Do. 8 dec.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.  

Zorgcentra 
◗ De Kuijer  
 Wo. 7 dec.: 11.00 uur: W. Balk.

◗ Veenstaete  
 Vr. 9 dec.: 15.00 uur: W. Balk. 

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 4 dec.: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel  
 Zo. 4 dec.: 10.00 uur:
 Pastor C. van Egmond. 
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland   
 Zo. 4 dec.: 10.00 uur:
 Ds. B.H. Weeging.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 4 dec.: 09.30 uur:
 Ds. J. de Goei.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef
 Zo. 4 dec.: geen dienst
 Nescio-lezing. 

Streek Gemeenten 
◗  Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 4 dec.: 10.00 uur: 
 G.H. Kiers.
◗  Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 4 dec.: 10.00 uur:
 Ds. Klaas de Vries.

Alarmnummer 1-1-2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers

WANNEER TIJD WAT WAAR
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. 24 uur Verjaardag St.-Nicolaas overal

di. 06 dec. 17.30 u. Zonnebloem ‘Amsterdam Lichtjestoer’ vertr: Veenstaete, Kortenhoef

di. 06 dec. 20.00 u. Commissie Maatsch. Zaken Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

wo. 07 dec. 09.30 u. Koter & Groter Café, draagconsulent Julianaweg 11A, Kortenhoef

wo. 07 dec. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

do. 08 dec. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

do. 08 dec. 20.00 u. Lezing ‘Weersverwachting’ NM, Noordereind 54B, ’s-Grav

vr. 09 dec. 09.30 u. Open Ochtend CDA Vlaar, Noordereind129,‘s-Grav

vr. 09 dec. 20.15 u. Pianovoorstelling ‘Beth en Flo’ Jagthuis,Middenwg 88; NdB.

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

vr. 15 dec. 20.15 u. ‘Ilias’, solotoneel, Kunst a.d. Dijk Oude Kerkje, Kortenhoef

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. 19.30 u. Kerstzangdienst met Amicitia NH-kerk, Kortenhoef

za. 17 dec. 20.00 u. Kerstconcert ’t KOOR! Antoniuskerk, Kortenhoef

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

Activiteiten agenda
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NEDERHORST DEN BERG- Vorige 

week donderdag onderteken-

den elf Syrische statushouders uit 

Nederhorst den Berg en Loosdrecht, 

onder toeziend oog van burgemees-

ter Smit, de Participatieverklaring 

in het Sociaal Cultureel Centrum in 

Nederhorst den Berg.

Het kabinet heeft besloten om een 

participatieverklaring landelijk in te 

voeren voor alle nieuwkomers. Dat 

document heeft betrekking op de ba-

sisprincipes van onze Nederlandse 

samenleving. Begrippen als vrijheid, 

gelijkwaardigheid en solidariteit staan 

daarin centraal. Met het ondertekenen 

van de participatieverklaring tonen 

nieuwkomers hun betrokkenheid bij 

de Nederlandse samenleving en hun 

bereidheid om daar actief aan bij te 

dragen. 

Wijdemeren heeft de plicht jaarlijks een 

groep statushouders huisvesting te bie-

den. Statushouders zijn vluchtelingen 

met een vergunning om in ons land te 

verblijven. Als je vijf jaar in Nederland 

hebt gewoond, onze taal spreekt en de 

Nederlandse samenleving goed kent, 

dan kun je de Nederlandse nationaliteit 

aanvragen. Terecht sprak burgemeester 

Smit dan ook over ‘nieuwe Wijdemeer-

ders’ die hij van harte welkom heette in 

zijn gemeente.

Cursus

Voorafgaand aan de ondertekening zijn 

deze elf Syrische vrouwen en mannen 

drie keer drie uur bij elkaar geweest 

om meer te leren van de Nederlandse 

normen en waarden. Het Kursus Pro-

jekt Loosdrecht had op verzoek van de 

gemeente een serie van drie lessen op-

gezet, gebaseerd op lesmateriaal van de 

stichting ProDemos. Ongeveer 10 vrij-

willigers zijn geschoold in de begelei-

ding. Daarnaast waren Saiba en Wiam 

waardevolle Arabische tolken. 

Na een schuchtere kennismaking bleek 

dat de nieuwkomers heel blij waren 

met de gastvrijheid in de dorpen. En 

uiteraard de vrijheid om te doen en la-

ten wat je wilt. Maar die kou stond ze 

wel een beetje tegen. Het is wel erg lang 

reizen met openbaar vervoer naar de 

Lidl in Hilversum voor de boodschap-

pen. Opvallend bij het bouwen van ‘een 

muurtje van waarden’ was dat geloof en 

eer niet zo hoog in het vaandel stonden 

als je zou verwachten. Bij ‘Wat Mag’ 

ging het om onder andere burenruzies, 

schoolbezoek, rechten van de werkne-

mer, hoofddoek op het werk en thuis 

wiet kweken. Ook gingen de deelne-

Nieuwe Wijdemeerders ondertekenen 
Participatieverklaring

mers uitvoerig in op bepaalde situaties hoe 

je het best een probleem kunt oplossen. En 

zoals overal ter wereld kwam de kaart met 

‘praten’ het vaakst terug. In de laatste ses-

sie tobden de Syriërs over de grondregels 

van de Nederlandse samenleving. Uit een 

lijst van 30 kozen ze er uiteindelijk tien. Na 

vergelijking met onze Grondwet bleek ver-

rassend dat de meeste groepen op 80 à 90 

% zaten. 

Heel bijzonder was de rondleiding door Ne-

derhorst den Berg. Op een middag reisden 

de nieuwkomers langs Wasserij Lamme, 

jachthaven De Spiegel, de Willibrordkerk, 

voetbalvereniging Nederhorst en kinder-

opvang Kidswereld. In het Spieghelhuys 

genoten ze van de oer-Hollandse pannen-

koek en in de IJshal keken ze vol bewonde-

ring rond hoe daar kunstijs wordt gemaakt. 

Het KPL was vol lof over de buitengewoon 

vriendelijke ontvangst op al deze plekken.  

Kortom, deze Syriërs hebben een indruk 

gekregen van de Nederlandse samenleving. 

Hun grootste wens is om zo snel mogelijk 

Nederlands te leren, want dat is essentieel. 

Begin 2017 is de tweede groep cursisten 

aan de beurt voor de P-verklaring. 

Op vrijdag 9 december van 9.30 

tot 12.00 uur bent u van harte wel-

kom op de Open Ochtend van CDA 

Wijdemeren waar gezelligheid en 

ontmoeting centraal staan. 

De Open Ochtend wordt gehouden in 

Restaurant Vlaar, Noordereinde 129 te 

’s-Graveland. Opnieuw stelt Arlo Vlaar 

zijn restaurant belangeloos ter beschik-

king. De toegang is gratis. Samen vor-

men wij de samenleving waar wij in 

leven. Dat staat hoog in het vaandel bij 

het CDA Wijdemeren. In de gezellige 

kerstambiance van Restaurant Vlaar 

ontmoeten wij elkaar voor koffie, een 

drankje, muziek en gezelligheid. U bent 

van harte welkom!

Graag aanmelden (vol is vol) tot 8 de-

cember bij: Ymkje van ’t Riet (06 – 25 38 

16 74) of via info@wijdemeren.cda.nl. 

Geef bij uw aanmelding door als u ver-

voer nodig heeft. Dan halen we u even 

op en brengen wij u na afloop weer thuis.                                                                                                                                           

CDA organiseert Open Ochtend 

KORTENHOEF – De leerlingen van de 

groepen 7 en 8 van BS Curtevenne 

en CBS De Regenboog hebben de 

Veilig op Wegles gekregen. 

Waar kinderen en grote voertuigen 

elkaar ontmoeten, kunnen gevaarlijke 

situaties ontstaan. Daarom is voorlich-

ting letterlijk van levensbelang, met 

name aan de meest kwetsbare ver-

keersdeelnemers: kinderen. Om kinde-

ren bewust te maken van de mogelijke 

gevaren van het verkeer hebben Trans-

port en Logistiek Nederland (TLN) en 

Veilig Verkeer Nederland (VVN) een 

les ontwikkeld waarin leerlingen van 

groep 7 en groep 8 van het basisonder-

wijs kennismaken met vrachtauto’s.

Het dodehoekproject ’Veilig op Weg’ 

bestaat uit een theorie- en een praktijk-

les. De theorieles wordt gegeven aan 

de hand van een online film in de klas. 

Daarna gaan de leerlingen naar buiten 

waar de Veilig op Wegvrachtauto klaar 

staat voor de praktijkles. Achter het 

stuur van een vrachtauto besef je pas 

hoe belangrijk het is om als fietser uit 

de dode hoek te blijven. De twee vuist-

regels ‘blijf rechts en ruim achter een 

vrachtauto en houd minstens drie me-

ter afstand’ zijn daarbij heel belangrijk.

Ieder jaar zijn er in het verkeer een 

aantal ongelukken in de dode hoek te 

betreuren. Vooral scholieren zijn een 

kwetsbare groep in het verkeer.  ’Vei-

lig op Weg’ is het grootste dode hoek 

lesproject in Nederland en uniek in 

Europa. Jaarlijks worden door TLN, 

VVN en alle Veilig op Weg partners, 

zo’n 1500 basisscholen bezocht. Meer 

weten? Kijk op: www.veilig-op-weg.nl.

Groep 8 van de Regenboog 

Dode hoek les voor basisscholen
Myosotis Lichtjesavond
Dinsdag 22 november heeft Uitvaart-

verzorging Myosotis i.s.m. begraafplaats 

Carspelhof een Lichtjesavond gehouden. 

De opkomst was groot en de avond was 

zeer indrukwekkend. De zanger  Marcel 

Luntungan zong emotionele liederen. 

Ook Het Weesper Gemengd Koor zong 

prachtig en Pete de doedelzakspeler ging 

de stoet mensen voor in de ceremonie 

over de begraafplaats. De Lichtjesavond 

werd afgesloten met een kop koffie, glüh-

wein en warme chocolademelk en het gaf 

de aanwezigen de gelegenheid met elkaar 

in gesprek te komen. 

De directie van Myosotis heeft op de 

Lichtjesavond een cheque van 2.500 euro 

overhandigd aan Sandra van der Spruit 

en Tamara Schippers van You Better 

Pink. Wij vinden hun inzet in de strijd 

tegen borstkanker bewonderenswaardig. 

Meer over dit goede doel: www.youbet-

terpink.nl
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

www.dereiscoach.nl
De Reiscoach is gespecialiseerd 

in outdoor loopbaanbegeleiding.

- Individuele loopbaandagen

- Meerdaagse loopbaanreizen

06-12513085. info@dereiscoach.nl 

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repa-

raties klaar terwijl u wacht (ind. 

mogelijk). E. du Perronstraat 38, 

1382 SZ Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Bedrijfs – opslag ruimtes te 
huur Vanaf 10 t/m 35 m2 – 3 
m. hoog  Beveiligd – huur p/
wk mogelijk 035-656 3517 – 
info@opslagVL.nl

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

 Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451

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

035-6563060

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

254598. 

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

 

Wij hebben een uitgebreid cur-

susprogramma op onze web-

site staan van b.v. fimoles tot 

naailessen van alles wat. 

www.hobbykeldervaane.nl

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

VERKOOP, ONDERHOUD EN

WINTERBEURT GRASMAAIERS

www.doornenbal-derooij.nl

tel. 0294-231290

Bent u uit Balans 

Ik breng u in balans
Voetreflexologie

tel:06-57392770

GITAARLES KORTENHOEF

klassiek-pop-rock-jazz 

Bert Weijers 06-23190435

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

*Brocante * Antiek * Retro
Elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur.
Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.

Like ons op Facebook voor 

moois-uit-de-loods, of kijk op

www.inboedelsenzo.nl voor

info & woningontruiming.

telefoon 06-20.777.535.

Charley's Diner is tijdens 
1e & 2e kerstdag open!

3-gangen kerstmenu

voor € 39,50 p.p.

www.Charleys-Diner.nl

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

Op zoek naar een restaurant 

waar u het kerstdiner / borrel 
van uw bedrijf, organisatie 

of afdeling kunt vieren? 

www.Charleys-Diner.nl

Feestdagen? De keuken in!
Messen al scherp? 

Tafelmes nieuwe kartel?

Scherp mes, zo'n gemak!

hagenslijperij.nl

Velux dakramen, dakkapellen,

verbouw & timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Lekkerste maand van het jaar!

In December krijg je het dessert 

van het huis bij elk 2-gangenmenu

www.Charleys-Diner.nl

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

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

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

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 1 dec. film, vr. 2 dec. caba-

ret, zo. 4 dec., filmbespreking 

Tonio en film, do. 8 dec. film, 

za. 10 dec. Weesper Korenfes-

tival, zo. 11 dec., muziek.  Info: 

www.wesopa.nl

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid 

aanbod activiteiten en voor-

zieningen, 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 man-

nen en vrouwen voor de Kerst-

gezinsviering. Tot 9  decem-

ber repetities. Info: J. Vrijhoef 

0294-252310 en A. Terlien-

Adolfse 0294-254006.

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt 

u leren bridgen? Informeer 

vrijblijvend. Ook nieuwe ge-

vorderde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Zomaar binnenlopen voor 

koffie en een praatje met een 

paar gezellige mensen? Elke 

1e en 3e woensdag v.d. maand 

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

Kerkstraat.
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Ondernemers

KORTENHOEF- Wie de loods van 

‘Inboedels & Zo’ binnenstapt, moet 

eerst even naar adem happen. 

Zelden zie je een vollere en fraaiere 

verzameling retro, antiek en curiosa, 

verspreid over 250 m?. Deze maand 

vieren Marjan en Bart Nefkens het 

12,5 jarig bestaan van hun bedrijf 

aan de Koninginneweg, met de tra-

ditiegetrouwe korting dus nu de 

hele maand december 12,5% op al-

les. Aanstaande zaterdag 3 decem-

ber is het weer de 1e zaterdag van 

de maand, dus u kunt de hele dag 

tussen 11 en 17 uur terecht. Op don-

derdag 8 december is er extra koop-

avond tussen 18 en 21 uur.

Wat ooit begon als een hobby is nu een 

bedrijf waar Marjan en Bart de hele 

week hard werken. En toch hebben ze 

besloten alleen de 1?  zaterdag van de 

maand open te gaan. Natuurlijk zijn ze 

ook op afspraak open en door verkoop 

via Internet kan iedereen alle dagen 

en avonden langskomen. Dan staat de 

grote oranje vlag met de tekst ‘open’ bij 

de inrit en kun je gewoon binnenlopen.

“Wij steken veel tijd in de inkoop en 

verzorging van de objecten. Het ma-

ken van de foto’s en juiste omschrij-

ving voor Internet, beantwoorden van 

vragen en de verzending zijn arbeids-

intensief” opent Marjan. Zoals veel on-

dernemers heeft het paar de webshop 

als verkoopkanaal ontdekt en dat levert 

opdrachten uit het hele land op. Bart 

legt uit dat ‘Inboedels & Zo’ veel waar-

de hecht aan kwaliteit. “We houden een 

strenge selectie aan, waardoor onze 

zaak zeker geen doorsnee tweehands-

winkel is. Maar ook dat vergt tijd. We 

zijn altijd op zoek naar leuke & hippe 

spullen.”

Ook verzorgt ‘Inboedels & Zo’ al jaren 

geheel of gedeeltelijke woningontrui-

mingen. Bijzondere anekdotes zijn te 

horen, situaties zoals in het tv-pro-

gramma ‘mijn leven in puin’ gaan zij 

zeker niet uit de weg.

Passie

De loods aan de Koninginneweg, waar 

voldoende parkeerruimte is, vormt 

een eenheid. Op smaakvolle wijze zijn 

de meubels gegroepeerd in tiental-

len verschillende stijlsets. 

Rondom een tafel tref je 

antieke stoelen, vazen, een 

kast, een bank, een servies, 

allemaal sfeervol verlicht 

door een passende lamp. 

Daarnaast schappen vol 

met serviezen, sieraden, 

kandelaars en honderden 

andere spulletjes. Van klein 

tot groot, van kitscherig tot 

kunstzinnig. In ieder ge-

val voor elke portemon-

nee, zeker in deze cadeau-

maand. Ook heeft alles een vaste prijs 

(waar dus 12,5 % vanaf gaat), dat voor-

komt een beetje gênant pingelen om 

een theepotje van 5 euro. 

“Onze passie voor retro en antiek is 

alleen maar groter geworden. Juist de 

combinatie van oud met nieuw maakt 

je huis gezellig, onze opstellingen wer-

ken inspirerend. Het is ook leuk dat 

jong en oud bij ons koopt. Een stu-

dent een mooi bureau voor zijn kamer 

en een senior valt voor een klassieke 

schemerlamp.” Het bedrijf wordt ook 

regelmatig bezocht door omroepen, 

250 m2 moois uit de loods 

Feestje bij Inboedels & Zo, al 12,5 jaar open

’s-GRAVELAND- Afgelopen zondag 

presenteerde de ’s-Gravelandse 

schrijfster Sandra Sier haar eerste 

boek in café-restaurant Brambergen 

bij Natuurmonumenten aan het 

Noordereinde. ‘De bloem die de 

zon een kusje wilde geven’ is een 

vertederend verhaal met een mooie 

boodschap. 

Mede door de fraaie illustraties van 

Sandra zelf en het bijzondere papier 

kun je spreken van een waar kunst-

werkje. “Ik had het verhaal al heel lang 

bij me. In een gesprekje met mijn twee 

dochters kwam die lange steel van de 

zonnebloem die de zon een kusje geeft 

naar boven. Dat raakte me en daar ben 

ik op gaan voort borduren.” Sandra 

dacht lang na over hoe ze de bood-

schap van jezelf zijn in begrijpelijke 

taal kon opschrijven. “Als je jezelf bent, 

ben je het gelukkigst en het mooist, het 

volgen van je eigen pad en zelfvertrou-

wen opbouwen zijn waarden die ik in 

een mooi verhaal wilde overbrengen.” 

Niet alleen de inhoud werd met de no-

dige zorg omringd, ook het uitgeven in 

eigen beheer was een proces dat lang 

duurde. Bij elkaar ongeveer 10 jaar. 

Sandra Sier werkte nauw samen met 

haar tweelingzus Linda die de vormge-

ving deed. Het resultaat mag er zijn. Op 

muskat grey- papier zie je nauwgezet 

uitgewerkte lijntekeningen, eenvoudig 

en rustgevend, afgewisseld met een 

persoonlijke typografie. Het verhaal 

met een ‘mini-filosofisch zaadje’ is ge-

schikt voor kinderen vanaf 3 jaar. 

Het is de bedoeling van de gezusters 

Sier om dit boek van € 16,95 te verko-

pen op creatieve markten in den lande. 

Meer info: www.hejsan.nl/hejshop. 

Eerste kinderboek van Sandra Sier

DOOR: HERMAN STUIJVER

Natuurmonumenten start in de 

week van 28 november met de 

werkzaamheden in de Kortenhoefse 

plassen Westzijde (Bruinjoost). In sa-

menwerking met Van Oostrum BV. 

gaan ze grond afgraven (plaggen) 

en wordt bosopslag verwijderd. 

Samen met de aannemer probeert Na-

tuurmonumenten overlast zo veel mo-

gelijk te voorkomen. Hoewel de graaf-

machines alleen in het natuurgebied 

aan het werk zijn, zijn de machines op 

sommige locaties van de Vreelandse-

weg te zien. Vrijgekomen materiaal zo-

als grond en hout wordt verwijderd via 

het water en de weg. Naar verwachting 

is de klus nog voor eind februari 2017 

afgerond.

Ruimte voor bijzondere dieren 

en planten

Bruinjoost is onderdeel van het grote 

laagveengebied de oostelijke Vecht-

plassen. Laagveengebieden horen bij 

het oer-Hollandse landschap. Dit cul-

tuurhistorisch landschap bestaat uit 

plassen afgewisseld met bloemrijke 

veenweides, wuivende rietkragen en 

moerasbosjes. De grote afwisseling 

zorgt ervoor dat het belangrijke over-

levingsplekken zijn voor bedreigde 

vogels en bijzondere planten. Omdat 

er in de veengebieden al lang geen 

turf meer wordt gewonnen, groeien ze 

langzaam maar zeker dicht. Door de 

verdroging en vermesting rondom de 

veengebieden gaat dit proces nog snel-

ler. Natuurmonumenten voert deze 

herstelmaatregelen uit om dit proces 

te keren. Karakteristieke planten als het 

vleesetende plantje Zonnedauw en ver-

schillende orchideeën krijgen dankzij 

dit onderhoud weer de ruimte. Omdat 

deze veengebieden, met hun bijzondere 

natuur, tot de grootste en meest waar-

devolle laagveengebieden van Europa 

behoren, krijgt Natuurmonumenten 

Start herstelwerkzaamheden Kortenhoefse plassen 

restaurants, stylisten of andere bedrijven 

die bepaalde items zoeken. Zo zal Marjan 

tussen 19 december en 2 januari samen met 

naaiatelier Y&M van Ellen van Huisstede 

een etalage van de Rabobank in Hilversum 

inrichten. 

Met de hulp van Marjans ouders zijn Bart 

en Marjan zeer gemotiveerd om klanten te 

helpen aan een mooi object, groot of klein. 

U kunt daarvoor terecht op elke 1e zaterdag 

van de maand (en op afspraak). 

Inboedels & Zo; Koninginneweg 66; 1241 

CW Kortenhoef; tel. 06-20.777.535; www.

inboedelsenzo.nl en Facebook

een bijdrage van de Europese Commissie 

voor het laagveenherstelprogramma.  

Rietorchis (foto: Geurt Besselink)
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Sint komt naar onze 
winkel gereden

voor méér dan 
7 heerlijkheden!

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven max 300 woorden

Ik heb mij verbaasd en geërgerd over de ver-

koop van de oude brandweerkazerne in Neder-

horst den Berg en ik wil nu wel eens uitleg over 

hoe dit in z’n werk is gegaan. Ik dacht altijd 

dat wanneer er een gebouw van de gemeente 

(van ons allemaal, dus) verkocht gaat worden, 

dat iedere inwoner gelijke kansen kreeg. Ik had 

wel interesse in dat pand, maar ik heb nooit een 

advertentie in de krant gezien of iets bij de ma-

kelaar. Hoe is dat gegaan?

Heeft u dit nou gewoon aan de eerste de beste 

verkocht? Dan doet u mij als inwoner twee keer 

te kort: u geeft mij geen kans om te kopen en u 

verkoopt waarschijnlijk niet tegen het hoogste 

bod. Waarom doet u dat?

Tegen de raad zou ik zeggen dat u dit niet moet 

laten gebeuren. Jullie moeten zorgen voor een 

eerlijke kans voor iedereen en dat de gemeente 

er een hoge prijs voor krijgt. Dat is hier niet ge-

beurd, gaan jullie daar nog wat aan doen? Hoe 

zorgen jullie ervoor dat dit niet nog een keer 

gebeurt?        

Peter Kelder, Nederhorst den Berg

Mevrouw Van Henten,

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

Het ei is gelegd. Groot Gooistad als stip op de 

horizon is van tafel, evenals een directe (amb-

telijke) fusie met Hilversum. Al het tegengas 

heeft zin gehad. We bedanken onze inwoners 

voor de enorme steun.

Alleen de manier waarop het onzalige plan 

van CDA en PvdA-GL van tafel ging, daarover 

zijn we nog steeds onthutst. Iedereen wist dat 

de oppositie hetzelfde geluid liet horen. Zelf-

standig blijven, geen fusie met Hilversum en 

geen onomkeerbare besluiten voor de verkie-

zingen. In de aanloop naar de laatste raadsver-

gadering is er hard gewerkt om een degelijke 

brief op te stellen gericht aan de provincie. 

Daarin stond precies wat we wilden inclusief 

de te nemen stappen. De hele oppositie kon 

zich vinden in die brief. Ook DorpsBelan-

gen.  De VVD werd uit de coalitie gegooid. 

DorpsBelangen legde een andere brief op tafel 

met nauwelijks inhoud. Insiders beweerden 

zelfs dat het met DorpsBelangen al rond was 

voordat CDA en PvdA-GL het vertrouwen 

in de VVD opzegden. Met D66 hadden we 

een goed dichtgetimmerd verhaal met meer 

zekerheden verwoord voor onze inwoners. 

Jammer. Waarom verkoos DorpsBelangen 

een vaag verhaal en gingen CDA en PvdA/

GL ervoor door de knieën? Het antwoord is: 

enkel en alleen om aan de macht te blijven en 

te komen. Machtspolitiek in optima forma. Er 

ligt nu een minder resultaat dan mogelijk was. 

DorpsBelangen ging voor eigen triomf en 

werkte dus liever mee om wethouder Reijn, dé 

man van de Hilversumse agenda, in het zadel 

te houden. U weet nu precies wat voor vlees 

u in de kuip heeft bij DorpsBelangen. We zijn 

blij dat het voorstel van het college (een snelle 

fusie met Hilversum) van tafel is maar behou-

den een rare nasmaak van de handelwijze van 

DorpsBelangen.

De Lokale Partij, 

Alette Zandbergen & Gert Zagt

Rare nasmaak

Ik ben het helemaal eens met wat de heer R. 

Pos schreef op 23 november in het Weekblad 

Wijdemeren. De bijeenkomst in de Nieuwe 

Harmonie was slecht georganiseerd en een 

wanvertoning. Op veel gestelde vragen kon 

geen antwoord worden gegeven. En zoals de 

heer Pos al stelde in zijn schrijven zou het ver-

standig zijn om de intentieverklaring uit stellen 

en eerst de politieke partijen te benaderen en 

deze hun standpunt te laten innemen. Ook het 

plan van Jan Zwagerman om een leer- en werk-

project in het pand te starten lijkt te hoog ge-

grepen. Hoe kun je zo’n plan onderbouwen en 

realiseren? Is daar wel onderzoek naar gedaan? 

Ook het kostenplaatje van het hele gebeuren is 

niet openbaar, er zou meer openheid van zaken 

moeten worden gegeven, zodat de bewoners 

een inzage hebben in het financiële gebeuren. 

Het lijkt er nu meer op dat Jan Zwagerman het 

pand niet rendabel kan maken en zich met het 

plan tot de gemeente heeft gewend om uit de 

kosten te komen. Ook zou de gemeente een 

nieuwe bijeenkomst moeten organiseren waar-

bij de omwonenden/ bewoners van te voren 

worden geïnformeerd over het hele plan.

Henk Vesters, Nederhorst den Berg

Eens met Pos

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

Zijn onze gemeentebestuurders nog betrouw-

baar? Ik vind het niet, gezien  de  antwoorden 

die gegeven zijn tijdens de voorlichtingsbijeen-

komst op 19 november jl. Een kleine greep uit 

de antwoorden: Wethouder Van Henten ver-

klaarde dat de verbouwingskosten geheel door 

Zwagerman Holding betaald zouden worden. 

Maar later stond er in de krant dat de gemeente 

Wijdemeren daar € 200.000,-  aan zal bijdra-

gen. De intentieverklaring zou in december 

getekend worden met  Zwagerman Holding. 

Maar op maandagmorgen 21 november, onder 

het genot van gebak, is dat al gebeurd. Over het 

huidige bestemmingsplan (industrie), dat zal 

eerst veranderd moeten worden en wat zal het 

over 10 jaar dan zijn?  Daar werd een ondui-

delijk antwoord gegeven over een belangrijk 

aspect. Waarom werden er door de bestuurders 

van de gemeente geen eerlijke antwoorden ge-

geven op de gestelde vragen van de omwonen-

den? Het lijkt hier wel een bananenrepubliek 

waar het volk met een kluitje het riet in wordt 

gestuurd. Schande! 

R. Pos, Nederhorst den Berg 

Wooncentrum De Nieuwe Harmonie
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KORTENHOEF – Toneelvereniging 

DSO speelde vorige week in De 

Dobber vier avonden achtereen de 

komedie ‘Liefde half om half’. Een 

klassieker van de Engelstalige to-

neelschrijver Alan Ayckbourn, onder 

regie van Henri Nap.

Al in de eerste scène ontdek je direct 

het vernuftige decor van dit toneelstuk. 

Op het podium zijn twee huiskamers 

door elkaar heen gebouwd, waardoor je 

tegelijkertijd ziet wat er in beide huizen 

gebeurt. De woonkamer van Frank en 

Fiona Foster is een chique bedoening. 

Het stel ontbijt er met warme toast, een 

vers eitje en een glas geperste sap. De 

rol van de charmante en stijlvolle Fiona 

weet Irma van der Meer mooi neer te 

zetten. Haar man Frank, meesterlijk 

gespeeld door Wim Molleman, is wat 

warrig, verstrooid en onhandig. Frank 

heeft zijn zaakjes echter goed op orde. 

Hij is hoofd van een bedrijf en het ge-

zinsleven van een van zijn medewer-

kers is verweven in het decor. Tegelij-

kertijd zien we namelijk beelden van 

Bob en Teresa Philips. Een jong gezin 

dat met hun zoontje Benjamin een veel 

eenvoudiger leven leidt. Bob moet het 

’s morgens doen met een kopje lauwe 

thee en een broodje pindakaas. Hij 

is een stoere bink, houdt wel van een 

drankje en is vaak in de kroeg te vin-

den. Dit tot ongenoegen van Terry, de 

rol waarin Ciska Streef goed duidelijk 

maakt dat ze er genoeg van heeft. Ze is 

het zat om hele dagen alleen thuis zit-

ten en te zorgen voor hun kind. Je voelt 

de spanning in hun relatie wanneer 

Chris van Dort zich als Bob ontpopt als 

de casanova van de zaak, voorzien van 

tattoos op z’n bovenlijf.

Verwarring en dynamiek

De verhaallijnen gaan door elkaar 

heenlopen als blijkt dat Fiona en Bob 

samen een avontuurtje hebben beleefd. 

Ze besluiten om voor hun wederhelf-

ten hetzelfde alibi te gebruiken – een 

ontmoeting met William en Mary 

Featherstone. Dit lijkt even goed te 

gaan, totdat een gezamenlijk etentje 

voor verwarring zorgt. De inbreng van 

het derde echtpaar brengt ook gelijk 

meer dynamiek in het toneelspel. Want 

soms zijn de scenes toch wat langdra-

dig, met inhoudelijk wat flauwe grap-

pen, en met zes acteurs op het podium 

komt de vaart er meteen meer in. Dat 

is ook de verdienste van Ingrid Deys, 

die aandoenlijk de zenuwachtige en 

verlegen Mary speelt en zich totaal niet 

op haar gemak voelt in de deftige en-

tourage. En ook Kai Spall krijgt de la-

chers op zijn hand, wanneer hij ‘t droge 

en eigenaardige gedrag vertoont van 

de pientere rekenwonder William. De 

snelle wisseling van de scenes in beide 

huiskamers weet het publiek te boeien 

en vraagt om een hoge concentratie en 

discipline van de acteurs. Je merkt dat 

er veel repetitietijd en energie in is ge-

DSO boeit publiek met ‘Liefde half om half’ 

Cultuur DOOR: SASKIA LUIJER

stoken om zowel de dialogen als de ensce-

nering op het toneel goed te kunnen timen 

zodat het geheel vloeiend verloopt. Zo is de 

originaliteit van dit stuk tevens de moeilijk-

heid en daarin hebben de leden van DSO 

zich knap staande weten te houden. Net als 

Bob en Fiona, want hun overspel loopt uit-

eindelijk met een sisser af. 

Geen typefout, maar een grap van 

het duo. Het tekent ze: de pianistes 

Elsbet Remijn en Claudette Verhulst. 

Houdt u van een spontaan, improvi-

serend, theaterachtig quatre-mains 

concert, dan raden we u aan om 

vrijdagavond 9 december naar het 

Jagthuis te komen. 

Twee pianistes die het liefst concerten 

geven die niet alleen concerten zijn. 

Dat zijn Claudette Verhulst en Elsbet 

Remijn, beiden in 2014 afgestudeerd 

aan het Koninklijk Conservatorium te 

Den Haag. Als pianoduo Beth & Flo 

treden zij op in theaters en concertza-

len, maar net zo lief in huiskamers of 

in de open lucht. Als er maar een piano 

staat! Beth & Flo, oftewel Elsbet Re-

mijn en Claudette Verhulst studeerden 

klassiek piano. Omdat beide pianistes 

ook grote affiniteit hebben met thea-

ter, besloten zij dit te integreren in de 

concerten die zij geven. Zo ontstond in 

2013 het duo Beth & Flo; een piano-

duo dat klassieke recitals geeft en deze 

opluistert met gesproken en gezongen 

woord. De muziek in een verhaal of 

context plaatsen en interactie met het 

publiek zijn belangrijke elementen in 

de concerten van Beth & Flo. Tijdens 

het concert in het Jagthuis hoort u on-

dermeer muziek van Mozart, Brahms, 

Ravel en Saint-Saëns. Het concert vindt 

plaats op vrijdagavond 9 december en 

begint om 20.15 uur. Zoals gebruike-

lijk bij de vrijdagavondconcerten is er 

voorafgaand aan het concert om zeven 

uur voor de eerste 20 belangstellenden 

gelegenheid aan te schuiven aan tafel. 

U krijgt voor 32 euro het concert en 

een heerlijk vegetarisch twee-gangen 

menu voorgeschoteld.

Beth & Flo: vrijdag 9 december 2016, 

aanvang 20.15 uur, entree 17,50 euro 

(tot 25 jaar 10 euro). Reserveren via de 

website www.jagthuis.nl, per e-mail via 

stal@jagthuis.nl of telefonisch 0294-

252609. De locatie van het concert is 

Het Jagthuis, Middenweg 88, Neder-

horst den Berg (Horstermeer).

Vrijdagavond 9 december in het Jagthuis 

‘Vleugeltje theater’ met Beth & Flo 

Lezing weersverwachtingen
Op donderdagavond 8 december geeft 

Dr. Henk de Bruin een lezing over het 

opstellen van weersverwachtingen. In 

de lezing van de heer De Bruin zullen de 

specifieke eigenschappen van ons weer- 

en klimaatsysteem uitgebreid aan bod 

komen. Dr. Henk de Bruin was tot zijn 

pensionering in 2007 universitair hoofd-

docent bij de leerstoelgroep Meteorolo-

gie en Luchtkwaliteit.

Donderdag 8 december; Bezoekerscen-

trum Natuurmonumenten, Noorderein-

de 54B in ’s-Graveland; 20:00 uur; 3 euro.

Foto: Douwe van Essen

De herfststorm van zondag 20 no-

vember deerde de 48 deelnemers 

in het geheel niet; in de behaaglijke 

restaurantzaal van De Drie Dorpen 

werd er gezellig, maar ook gecon-

centreerd, gebridged  onder het 

motto: ‘Harten troef voor UNICEF’. 

Deze activiteit werd voor de derde 

keer georganiseerd door Unicef-

vrijwilligers in het hele land rond 20 

november, de dag van de rechten van 

het kind.  Dit jaar is de opbrengst van 

alle drives samen bestemd voor pro-

jecten in Ivoorkust, waar veel kinde-

ren werkzaam zijn in de cacaosector. 

Werk dat niet alleen hun gezondheid 

schaadt, maar hen ook uit de school-

banken houdt. Unicef helpt bij de rea-

lisatie van wetgeving om kinderarbeid 

tegen te gaan, geeft voorlichting aan 

ouders en bedrijven en zorgt dat de 

kinderen onderwijs volgen en kans 

krijgen op een betere toekomst.

Met de mooie opbrengst van 762 euro 

kunnen wij met elkaar een bijdrage le-

veren aan het werk van Unicef. 

Geslaagde UNICEF bridgedrive

Brandvoorlichting
Op woensdag 7 december is er tussen 10 

en 12 uur een themaochtend over veilig-

heid in en om het huis door Ben Derriks 

van de brandweer Gooi en Vechtstreek. 

Bibliotheek Gooi en meer, vestiging 

Loosdrecht; Tjalk te Loosdrecht.  

Koter & Groter Café. 
Elke eerste woensdagochtend van de 

maand is er ’t Koter & Groter Café bij 

Thuiz-bij kinderopvang (Julianaweg 

11A). Een ontmoetingsplek voor (aan-

staande) ouders en hun kinderen uit 

Kortenhoef en omgeving. Papa’s, mama’s, 

opa’s, oma’s en oppas, iedereen is van har-

te welkom tussen 9.30 en 11.30 uur. Op 

woensdag 7 december is draagconsulent 

Jonet van Groenigen als extra gast aan-

wezig om tips te geven over het gebruik 

van dragers en doeken. Ook hebben we 

dan de geef-en-neemtafel, waarbij je kle-

ding en speelgoed kunt omruilen. Kom 

dus gezellig langs. Meer info: www.kote-

rengrotercafe.nl of de Facebookpagina @

koterengrotercafe.
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Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680

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

TOP OCCASIONS MET 3-12 MND  GARANTIE                                                                   
Twingo Expression 5drs zwartmet. 02-2015  22000 km 9850,-

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

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

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

Captur Wave 120 Automatic     zilvermet. 10-2016             3000 km 26500,-

            Natuurlijk is bij ons de NIEUWE  SCENIC ook aanwezig

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

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

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

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

Ook voor 
horloge 
reparaties 
komt u naar..

De Klokkenmakers
Kapelstraat 12 Bussum

Ondernemers

Bij De Klokkenmakers zit de 

vaart erin… Een jaar geleden 

openden de enthousiaste 

ondernemers Harry & Susan 

hun uurwerk restauratie ate-

lier/winkel in de Kapelstraat 

te Bussum. En met succes!   

Er komen mensen van heiden 

en verre met hun klok en/of 

horloge onder de arm binnen 

voor reparatie en restauratie, 

ze kijken hun ogen uit. Naast 

een authentiek beroep is de 

entourage, sfeer en beleving 

dan ook bijzonder te noemen. 

De woorden wauw, wat een 

mooie winkel heeft u zijn de 

ondernemers dan ook niet 

vreemd.

Door de steeds maar toene-

mende drukte hebben Harry 

& Susan de stap genomen om 

het team te versterken met een 

gediplomeerd uurwerkmaker. 

En niet zomaar één, een oud 

-klasgenoot van Harry met 

ook al 25 jaar horloge/klok-

kenmakerservaring. Dit om 

iedereen binnen een redelijk 

termijn van dienst te kunnen 

zijn en zo hun horloge of klok 

niet te lang moeten missen. 

In de winkel verkopen De 

Klokkenmakers ook onder-

scheidend te noemen. Met ex-

clusieve horloges en sieraden 

van de merken Rec Watches, 

Out Of Order, Lars Larsen, 

Gemini armbanden, TOV 

Amsterdam, TOV Essentials, 

Sanjoya en vele Vintage horlo-

ge merken waaronder Omega, 

Longines, Tudor, Rolex, Tissot, 

Seiko, Bulova, en Junghans 

maken zij het verschil.

Dus heeft u een horloge of 

klok voor reparatie of bent u 

op zoek naar een leuk cadeau, 

horloge of sieraad, kom dan 

eens langs bij De Klokkenma-

kers, Kapelstraat 12 te Bussum.

Uitbreiding bij 
De Klokkenmakers

Nu weer volop
KERSTBOMEN
o.a. Nordmann, Picea Omorika en Abies Koreana.
Gratis bezorgd in de gemeente Wijdemeren.

 Tuincentrum Bosson Tuincentrum Bosson

Loodijk 7A,  ‘s-Graveland
Telefoon 035 - 656 25 13
www.tuincentrumbosson.nl
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Kort
Toekomst Wijdemeren
Op donderdag 24 november stelde de gemeen-

teraad een zienswijze vast naar aanleiding van 

het rapport van Deloitte over de bestuurskracht 

van de gemeente. Als het aan de raad ligt, blijft 

Wijdemeren een zelfstandige gemeente zolang 

we alle gemeentelijke opgaven in samenwerking 

met buurgemeenten kunnen realiseren. Om de 

regionale bestuurskracht te versterken wordt de 

bestuurlijke en ambtelijke regionale samenwer-

king geïntensiveerd. De gemeente stuurt deze 

zienswijze naar de provincie. Lees de volledige 

zienswijze op www.wijdemeren.nl/toekomst    

Herinrichting Zuidereinde Zuid
De gemeente Wijdemeren gaat vanaf maart 

2017 het Zuidereinde Zuid in ’s-Graveland op-

nieuw inrichten. Ter voorbereiding hierop worden 

de bomen ter hoogte van de huisnummers 113 

t/m 135 gekapt. Deze werkzaamheden vinden 

plaats in de week van 5 december. De parkeer-

plaatsen zijn in deze week beperkt te gebruiken. 

De bomen langs het voetpad blijven staan. 

Isoleren: snel & goedkoop
Koud is het he? In het najaar denkt u misschien 

regelmatig na over de isolatie van uw huis. 

Isoleren is makkelijker, sneller en goedkoper dan 

veel mensen denken. Wist u bijvoorbeeld dat u 

20 procent subsidie krijgt wanneer u gelijktijdig 

tenminste twee isolatiemaatregelen neemt? 

Een regeling die ook geldt voor verenigingen 

van eigenaren. 

De website www.energiebesparendoejenu.nl 

geeft antwoord op de belangrijkste vragen en 

helpt meteen bij het regelen van een offerte-

aanvraag. 

NL-Alert
Op maandag 5 december stuurt de Nederlandse 

overheid rond 12 uur een controlebericht uit 

voor NL-Alert. In dit controlebericht staat of uw 

telefoon is ingesteld om ook berichten van de 

overheid te ontvangen in het geval van een echte 

noodsituatie. Ontvangt u op maandag 5 decem-

ber geen bericht van NL-Alert, kijk dan op 

www.crisis.nl/nl-alert Hier leest u hoe u uw 

telefooninstellingen kunt aanpassen om de 

berichten van NL-Alert te ontvangen.

Vanaf de keukentafel melding maken van 
jullie voorgenomen huwelijk? Of vanuit 
het kraambed geboorteaangifte doen? 
Vanaf 1 december breidt de gemeente 
haar digitale dienstverlening uit. U kunt 
dan vanaf iedere locatie en op ieder 
moment de administratieve handelingen 
rond huwelijk of geboorte regelen. 

De gemeente Wijdemeren kent al een uitgebreide di-
gitale dienstverlening. Zo kunt u digitaal uw verhuizing 
doorgeven en uittreksels en afschriften opvragen. Hieraan 
worden de registraties rond huwelijk en geboorte nu 
toegevoegd. Houd voor beide meldingen uw DigiD-
gegevens bij de hand.

Huwelijk en geboorte
Aanstaande bruidsparen kunnen digitaal de datum en 
het tijdstip van het huwelijk vastleggen. Bovendien staan 

op de website alle gemeentelijke huwelijkslocaties en 
stellen onze trouwambtenaren zich graag aan u voor. 
De geboorteaangifte kunt u vanaf 1 december als jonge 
ouders gezamenlijk via de website doen. De geboor-
teakte ligt vervolgens op het gemeentehuis klaar voor 
ondertekening. 

Snel en efficiënt
Burgemeester Martijn Smit: “Het online regelen van hu-
welijk en geboorte is met recht een toevoeging op onze 
digitale dienstverlening te noemen. Als gemeente zijn we 
altijd op zoek naar nieuwe manieren om de dienstverle-
ning voor onze inwoners zo makkelijk mogelijk te maken. 
Met deze nieuwe service kunnen zij nog sneller en effi-
ciënter zaken met de gemeente regelen.” 

Gebruikmaken van deze nieuwe mogelijkheden? 
Kijk op www.wijdemeren.nl

Wijdemeren steeds digitaler

Volgende week gaat de politie samen met 
bewoners van Wijdemeren proberen één of 
meerdere inbrekers aan te houden tijdens 
een Burgernet-heterdaadoefening. Politie 
en Burgernetleden oefenen hoe zij samen 
kunnen werken om inbrekers op heterdaad 
aan te houden. 

Oefening
Op het moment dat de oefening begint, ontvangen alle 
leden van burgernet een sms of spraakbericht met het 
verzoek uit te kijken naar een verdacht persoon en/of 
voertuig. In dit bericht wordt ook gecommuniceerd dat 

het om een oefening gaat. Vervolgens is het de bedoe-
ling dat de ‘inbrekers’ zo snel mogelijk worden aange-
houden door samenwerking tussen politie en bewoners. 
Burgernetdeelnemers wordt gevraagd om informatie 
met de politie te delen, niet om zelf te handelen. 

Aanmelden Burgernet
Alleen leden van Burgernet kunnen meedoen aan 
de heterdaadoefening. Wilt u ook deelnemen, maar 
bent u nog geen lid? Meld u dan aan via 
www.burgernet.nl/aanmelden of download de 
Burgernetapp in de App Store of via Google play.  

Heterdaadoefening Burgernet
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
’s-Graveland
- Beresteinseweg 33: kappen lindeboom (14.11.16)

Kortenhoef
- Curtevenneweg 2: plaatsen gevelreclame (17.11.16)

Loosdrecht
- De Kreek 25: aanleggen bodemsysteem (28.10.16)
- Herenweg 2: bouwen drie woningen (22.11.16)
- Horndijk 2a: afgemeerd houden boatsaver (17.11.16)
- Lindelaan 106a t/m 106f: kappen vier elzen (22.11.16)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 24: bouwen hooiberg (01.11.16)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 106: bouwen klassieke schuur (18.11.16)
- Oud-Loosdrechtsedijk 86: vervangen rietbedekking (24.10.16)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 28: vervangen woonboot (11.11.16)
- Vreelandseweg 26: bouwen bergingen (21.11.16)

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

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
Ankeveen
- Arnoud Voetlaan 16: plaatsen dakkapellen (18.11.16)
- Hollands End 73: maken dakopbouw (14.11.16)

’s-Graveland
- Beresteinseweg 33: kappen lindeboom (16.11.16)
- Loodijk 22: bouwen woning (24.11.16)

Loosdrecht
-  Heulakker: plaatsen opslagruimte bij de IJsclub (24.11.16)
-  Oud-loosdrechtsedijk, Golfslag en Swingboei: wijzigen gevels van pro-

ject Portofino (14.11.16)
- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: uitbreiden woning (14.11.16)
- Oud-Loosdrechtsedijk 107: verbouwen woning (14.11.16)
- Schakel 116: plaatsen dakkapel (22.11.16)
- Spinaker 4: bouwen woning (24.11.16)

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 19c: graven sloot (24.11.16)
-  Slotlaan 4 a: oprichten wachtruimte begraafplaats de Hornhof 

(21.11.16)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende 
aanvragen met zes weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 2b: plaatsen brug 

Verleende omgevingsvergunningen 
(uitgebreide procedure)
Loosdrecht
- Boegspriet 7 en 9: bouwen woning met steiger en golfbeker 
(22.11.16)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

Geweigerde omgevingsvergunning 
Loosdrecht
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 237: verbouwen botenhuis-bijgebouw naar 

woning (14.11.16) 

Voor het indienen van beroep: zie kader.

Verleende vergunningen/ontheffingen APV 
en Bijzondere Wetten
Nederhorst den Berg
-  Vereniging IJsclub Nederhorst den Berg, ontheffing schenktijden kunst-

ijsbaan op 4, 11, 16 en 18 december (25.11.16)

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

Tijdelijke verkeersmaatregel
Houd rekening met de volgende verkeersmaatregelen in Nederhorst den 
Berg in verband met de Kerstmarkt  A Christmas Carol.

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

Zaterdag 10 december 2016 tussen 10.00 en 17.00 uur
Afgesloten zijn:
-  de Kerkstraat (ook voor de nummers 36 en 38, de Brugstraat, de 

Voorstraat vanaf nummer 1 tot en met 11, inclusief het Plein
Eventueel afgesloten zijn: 
-  de zes (drie aan weerszijden) meest noordelijk gelegen parkeerplekken 

van de parkeerplaats ter hoogte van Voorstraat 1 tot en met 5

Verkeersbesluiten 
Ankeveen
-  Twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s op 

Stichts End, tegenover nr 18

Kortenhoef
-  Oranjeweg t.h.v. huisnr. 111: opheffen gereserveerde gehandicap-

tenparkeerplaats in verband met omstandigheden belanghebbende 
14-11-2016 (bij GPP met aanvrager)

Nederhorst den Berg
-  Jozef Israëlslaan t.h.v. huisnr. 17 - 21 aan de overkant bij de Kuier: 

aanleggen twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen 15-11-2016 
(bij algemene GPP’s)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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

L.M. Schipper, geboren 5 augustus 1959
M. Brik, geboren 2 oktober 1987
M. Moskal, geboren 19 oktober 1962
M. Nowakowski, geboren 14 april 1967
P.S. Nowakowski, geboren 16 november 1993
P.A. Nowakowski, geboren 21 april 1989

Zullen per 24 november 2016 worden uitgeschreven naar Land 
Onbekend.

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

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op afspraak, inzien 
in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via 
telefoonnummer: (035) 65 59 557.

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

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Het indie-
nen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzie-
ningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

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

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

Het Mondriaan 

Fonds heeft een sub-

sidie toegekend van 

maximaal € 150.000,- 

aan de culturele in-

stellingen in Gooi en 

Vechtstreek. 

Mede namens alle gemeenten en dra-

gende culturele en erfgoedinstellingen 

in Gooi en Vechtstreek heeft het Singer 

Laren een aanvraag ingediend bij het 

Mondriaan Fonds. Met de toekenning 

van dit bedrag wordt het de culturele 

instellingen in de regio mogelijk ge-

maakt in de komende jaren de krach-

ten te bundelen en een brede regionale 

samenwerking aan te gaan, onder meer 

in een coöperatie. Het gezamenlijk ini-

tiatief in 2015 van de wethouders cul-

tuur en erfgoed en de Regio Gooi en 

Vechtstreek om een apart Programma 

Cultuur Erfgoed Recreatie Toerisme te 

starten ligt ten grondslag aan deze aan-

vraag. 

Regioconservator

Het toegekende bedrag van het Mon-

driaan Fonds, aangevuld met de cofi-

nanciering van de gemeenten, wordt 

onder andere ingezet om een regio-

conservator cultuurhistorische collec-

ties aan te stellen. Die kan verbanden 

leggen tussen de diverse collecties in 

de hele regio en voor alle culturele en 

erfgoedinstellingen in de regio on-

dersteuning bieden op het gebied van 

collectiebeleid, -beheer, -registratie, 

-digitalisering, ontzamelen enzovoorts. 

Deze conservator gaat o.a. een regi-

onale erfgoedcanon opstellen en een 

reeks digitale of fysieke topstukkenten-

Cultuur

Subsidie Mondriaan Fonds voor cultuur Regio
toonstellingen organiseren in de regionale 

musea. 

De commissie van het Mondriaan Fonds 

reageert enthousiast op deze aanvraag:  “De 

betrokken instellingen vertellen gezamen-

lijk het verhaal van Gooi en Vechtstreek, 

die zich, voor buitenlandse bezoekers, als 

de ‘tuin van Amsterdam’ profileert met kas-

telen en buitenplaatsen, een cultuurhisto-

risch landschap, aangelegde tuinen, parken 

en recreatieplassen.”
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KORTENHOEF- De praktijkruimte 

van klassiek homeopaat Annelieke 

Ketelaar straalt rust en orde uit. En 

toch is het er sfeervol. Typisch een 

plek waar de therapeut tijd neemt 

voor haar cliënten. 

“Dat is ook een van de kenmerken 

van een klassiek homeopaat. Ik ga uit 

van een zelfherstellend vermogen van 

binnenuit. Met een mild middel op 

natuurlijke basis zonder bijwerkingen 

probeer ik de cliënt te helpen. Het is 

dan niet meer dan vanzelfsprekend 

dat je de tijd neemt voor een persoon” 

vertelt Annelieke die sinds 2011 aan 

de Elbert Mooijlaan een praktijk heeft. 

Bij klassieke homeopathie wordt ge-

keken naar de mens als geheel. Je 

krijgt een middel voorgeschreven dat 

precies past bij jouw levensverhaal. 

In het eerste consult van 1 tot 1,5 uur 

probeert Annelieke inzicht te krijgen 

in de klacht van de cliënt. Door een 

gesprek krijgt ze een indruk van het 

karakter van de persoon, over zijn of 

haar achtergronden, de geschiedenis 

en andere factoren. Ook spelen de 

symptomen van de aandoening een 

rol om uiteindelijk een zogenaamd 

‘middelbeeld’ samen te stellen. Dan 

ontstaat er een lijst van 10 middelen 

(uit een keuze van ± 3000), dat ze 

vergelijkt met haar beeld van de per-

soon voor haar. Ter versteviging van 

die uiteindelijke analyse doet ze nog 

een uitgebreide vergelijking van twee 

opties. Tot slot kiest ze een homeopa-

thisch middel dat precies op de cliënt 

van toepassing is. Het gaat altijd om 

middelen in korrelvorm. Annelieke 

behandelt onder andere mensen met 

huidaandoeningen, slapeloosheid en 

menstruatieklachten. Ook klachten bij 

een burn out, de overgang, na een be-

valling, driftbuien, angsten, of hoofd- 

en buikpijn kan ze oplossen met een 

homeopathisch middel. Kinderen met 

gedragsproblemen en huilbaby’s ko-

men ook in haar praktijk op bezoek. 

Pluis, niet pluis

“Het is mijn wens om zoveel mogelijk 

mensen op een natuurlijke wijze van 

gezondheidsklachten te 

kunnen genezen. Ik wil 

graag een positieve bij-

drage leveren aan hun le-

venskwaliteit” zegt Anne-

lieke. Die er echter streng 

voor waakt dat ze zich op 

het terrein van de medi-

cus begeeft. “Nee, ik be-

handel absoluut geen le-

vensbedreigende ziektes. 

Daarvoor hebben we een 

zogenaamd ‘Pluis, Niet 

Pluis’- protocol. Als ik 

mensen niet kan helpen, 

dan ben ik daar duidelijk 

in. Dan verwijs ik ze naar de huisarts of 

specialist.” Over het algemeen is ze te-

vreden over de samenwerking met de 

huisartsen in ons dorp die weleens pa-

tiënten naar haar doorverwijzen als de 

reguliere geneeskunde geen uitsluitsel 

kan geven. Overigens heeft Annelieke 

recent nog een examen ‘medische ba-

siskennis’ met succes afgerond, zodat 

ook in 2017 haar consulten vergoed 

blijven. De aanvullende ziektekosten-

Rust bij klassiek homeopaat Annelieke Ketelaar

Gezondheid DOOR: HERMAN STUIJVER

verzekering vergoedt alle bezoekjes aan de 

homeopaat, die de consulten en middel als 

één geheel factureert. 

Twijfelt u of Annelieke u kan helpen of 

hebt u een klacht, belt of mailt u dan naar 

haar. Wie weet ontstaat er een prettige sa-

menwerking en verdwijnen uw klachten.

Praktijk voor Klassieke Homeopathie; 
Elbert Mooijlaan 81; 1241 BC Kortenhoef; 

035 - 88 75 808

www.homeopathie-ketelaar.nl; info@ho-

meopathie-ketelaar.nl

Tel. spreekuur: di, wo, do 12.30 - 13.00 uur.

Het bestuur van Kunst aan de Dijk 

maakt bekend dat beeldend kun-

stenaar Thijs van Geloven (1991) de 

Prijs voor Jong Talent 2017 heeft ge-

wonnen. 

Jaarlijks stimuleert Kunst aan de Dijk 

de artistieke ontwikkeling van een jong 

talent in de muziek of in de kunst met 

een geldbedrag van € 5000,-. Naast het 

bedrag ontvangt de winnaar een tro-

fee en optreden in het Oude Kerkje te 

Kortenhoef of een solovoorstelling in 

Museum Hilversum.

Afgelopen zomer werden kunstaca-

demies uitgenodigd voordrachten te 

doen van zowel een bachelor- als een 

masterstudent. De longlist bestond uit 

acht voordrachten uit heel Nederland. 

Eind oktober koos de jury, bestaande 

uit beeldend kunstenaar Johan van 

Oord en kunsthistorici Pia van Wijn-

bergen en Cato Cramer, unaniem voor 

Thijs van Geloven. Hij studeerde dit 

jaar af aan de Rietveldacademie in Am-

sterdam. De prijs, het juryrapport en de 

eveneens door een kunstenaar ontwor-

pen trofee zullen worden uitgereikt op 

18 maart 2017 tijdens de opening van 

de tentoonstelling van het werk van 

Thijs van Geloven in het Museum Hil-

versum

Thijs van Geloven 
´Jong Talent 2017´

Ingezonden brief max 300 woorden

In Weekblad Wijdemeren van 16 november stond een in-

gezonden brief van de heer Van Vliet met als titel ‘Veilig 

achter de dijken Eilandsepolder’. In de brief worden be-

schuldigingen geuit aan een van onze ambtenaren. Dat is 

niet terecht. Niet de ambtenaar, maar het college van bur-

gemeester en wethouders heeft besloten om een stukje pad 

niet verder aan te pakken. Wanneer de heer Van Vliet het 

hier niet mee eens is, dan moet hij dus het college hierop 

aanspreken. Als verantwoordelijk wethouder ben ik dan 

graag bereid het besluit van het college toe te lichten. 

Theo Reijn, wethouder openbare ruimte

Don’t shoot the messenger

Esther bij ChristenUnie
Esther Kaper-Hartenberg (33) uit Kor-

tenhoef staat op plek 28 van de kandi-

datenlijst van de ChristenUnie voor de 

Tweede Kamerverkiezingen in maart 

2017. Deze lijst is afgelopen zaterdag 

vastgesteld op het partijcongres dat in 

Nijkerk werd gehouden. Esther is een 

geboren en getogen Kortenhoefse. Ze 

is journalist, televisiemaker en auteur, 

getrouwd en moeder van twee zoontjes. 

Esther Kaper is benieuwd naar uw zor-

gen, vragen en input. U kunt haar mai-

len via estherkaper.christenunie@gmail.

com. Ze is ook actief op Twitter via @

estherkaper  

Wandeling na verlies 
Op zondag 4 december organiseren Mi-

randa van den Eijnden van Artesia  en 

Wendy Pater van In de Ontmoeting een 

wandeling door het bos. Ze komen om 

10.00 uur bij elkaar bij De Serre van de 

biologisch- dynamische tuinderij Land 

en Boschzigt, Leeuwenlaan 34 te ’s-Gra-

veland. De wandeling is bedoeld voor 

mensen die met overlijden te maken 

hebben (gehad). Ze willen lotgenoten 

met elkaar in contact brengen. Daar-

naast kunnen de deelnemers terecht bij 

Miranda en Wendy met hun verhaal. 

Beide zijn ervaringsdeskundige en wer-

ken als verliesbegeleider. 

Kosten: € 10,- (contant); aanmelden: 

info@praktijkartesia.nl  of bel naar 06-

23665687. Zie ook www.praktijkartesia.

nl en www.indeontmoeting.nl 

In de media is er steeds meer aandacht 

voor het belang van een EHBO-diplo-

ma. Daarom zal de EHBO Wijdeme-

ren in januari 2017 starten met een 

EHBO-beginnerscursus, in twee delen. 

Het eerste gedeelte kunt u thuis in uw 

eigen tempo doorlopen via E-learning 

en het tweede gedeelte zal bestaan uit 

een 5-tal praktijkavonden. Deze avon-

den zullen zijn: 23 februari, 2, 9, 16 en 

23 maart 2017 van 19.30 uur – 22.00 

uur. Op 30 maart 2017 zal het examen 

plaatsvinden. De kosten bedragen € 

195,-, inclusief lesmateriaal en exa-

menkosten. In deze cursus zit ook de 

AED/reanimatie en kinder-EHBO. In-

teresse? Graag aanmelden voor 23 de-

cember bij ericavoorn@live.nl. 

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

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

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

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

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

We zien ze allemaal wel eens. Prachtige roof-

vogels op een paal in het veld of langs de weg. 

De buizerd is de meest voorkomende roofvo-

gel van Nederland. Ze kunnen verschillend 

zijn van kleur, van heel donkerbruin tot bijna 

wit. Ze hebben een korte, beetje ronde kop en 

brede afgeronde vleugels. Aan de onderkant 

van de vleugels zit een lichte vlek die in vlucht 

goed te zien is. De staart is vrij kort en rond met 

strepen overdwars. In hun vlucht maken ze een 

hoog miauwend geluid dat je gelijk zal herken-

nen. Buizerds zijn erg territoriumvast. Ze blij-

ven in hun territorium en maken daar meerder 

nesten. Ze wisselen dan per jaar van nest. Het 

liefst maken ze nesten hoog in de boom maar 

als deze er niet zijn voldoen struiken ook. Heel 

soms een nest op de grond, maar dat gebeurt 

niet vaak. Ze broeden ongeveer 35 dagen op 

een nest met 2 tot 4 eieren. Wanneer de jongen 

na 50 dagen uitvliegen worden ze zeker nog 7 

weken door de ouders gevoerd. De jongen hou-

den het nest zelf keurig schoon. Afval en mest 

wordt uit het nest gegooid en kan voor ons in 

het bos een nest verraden. Bij veel mest en afval 

op de grond onder een boom is het de moeite 

waard eens omhoog te kijken.

Een buizerd eet van alles. Jonge konijnen, mui-

zen, mollen, kevers, regenwormen en kadavers.

Het zijn geen snelle jagers, dus zitten ze op een 

paal of in een boom en kijken uit over het veld. 

Wanneer er een prooi dichtbij genoeg is duiken 

ze erop met hun sterke klauwen. Ze zijn ook 

veelvuldig te zien langs de wegen. Dit is voor 

deze roofvogel een waar afhaalrestaurant. Mc-

Drive is misschien toepasselijker. Voor kleine 

dieren is een weg en zeker een snelweg een on-

neembare barrière. Toch worden dieren aange-

trokken door de wegen, omdat ze naar de an-

dere kant willen maar ook omdat mensen nogal 

veel afval uit de auto gooien waar kleine dieren 

van eten. Ze lopen heen en weer langs het asfalt 

en zijn dan al een makkelijke prooi. Maar als 

ze de gok wagen en aangereden worden kost 

het helemaal geen moeite meer. De luie bui-

zerds zitten dan ook op een paal langs de weg te 

wachten tot het eten wordt geserveerd.

In deze periode zijn er extra veel buizerds te 

zien. We hebben gasten uit het hoge noorden. 

‘Onze’ buizerds trekken in de winter niet weg 

maar de buizerds uit Scandinavië trekken in de 

winterperiode wel naar het zuiden. Ons land 

is voor deze buizerds een geliefde overwinter-

plek. De vlucht van een buizerd is erg indruk-

wekkend en bijna jaloersmakend. Zwevend in 

thermiek van warme opstijgende lucht komen 

ze tot grote hoogte. Ze cirkelen in deze ther-

miekbel om zo hoger te komen. Wanneer ze op 

hoogte zijn laten ze zich uit de thermiekbel ‘val-

len’ om zo met gespreide vleugels, zonder in-

spanning heel ver te kunnen komen. Wanneer 

een mannetje een vrouwtje probeert te verlei-

den, haalt hij in de lucht prachtige capriolen 

uit. Ze noemen dit ‘een achtbaan’. Wanneer een 

vrouwtje hiervan onder de indruk is en hem 

toelaat zullen ze  levenslang bij elkaar blijven. 

Het gaat goed met de buizerd in Nederland. Ze 

hebben het goed hier. 

De natuur is zo mooi.

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

Met partner Mark, de kinderen Suzanne en Gijs en 

bordercollie Loes trekt ze er vaak op uit. 

Haar liefde voor de natuur is zo groot dat ze die 

graag op de lezer wil overdragen. Verhalen vol 

verbazing, verwondering en ontroering.

Miauwende roofvogels

Restaurant Vlaar op het 

Noorder-einde in ’s-Gra-

veland is nu ook op zater-

dagmiddag voor de lunch 

geopend. Met heerlijke 

lunchgerechten als garna-

lenkroketten, paddenstoe-

len risotto, bouillabaisse en 

fijne salades. Of kies voor het 

surprise lunchmenu dat is 

gebaseerd op verse seizoen 

producten. 

Vier de lunch

Met veel en gratis parkeer-

gelegenheid voor de deur is 

restaurant Vlaar zeven dagen 

per week een fantastische lun-

chlocatie centraal in het Gooi. 

De 2-gangen business lunch 

kan naar wens binnen een 

uur worden geserveerd. Eige-

naar Arlo Vlaar: “Wij zijn al 

jaren voor de lunch geopend, 

en zowel in de zomer als win-

ter genieten onze gasten van 

een snelle of juist uitgebreide 

lunch met een meergangen 

menu. De zaterdagmiddag 

was minder populair, vandaar 

dat we op deze dag enkel di-

ner serveerden. De laatste tijd 

kregen we steeds meer vragen 

voor de lunch op zaterdag. 

Met plezier kunnen we nu 

meedelen dat restaurant Vlaar 

ook op zaterdagmiddag vanaf 

12 uur open is voor de lunch!”. 

Wining & Dining

Lekker en stijlvol uit eten in 

een ontspannen sfeer, daar 

draait het om bij Vlaar. Basis is 

de Franse keuken met een mo-

dern accent. Restaurant Vlaar 

wordt genoemd in toonaan-

gevende culinaire gidsen zoals 

GaultMillau en is zeven dagen 

per week geopend voor lunch 

en diner. Kijk voor meer infor-

matie op www.restaurantvlaar.

nl. 

Restaurant Vlaar, Noorder-

einde 129 in ’s-Graveland, tel. 

035-6561661. 

Vlaar ook op zaterdag 
open voor lunch
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Sport

Onder grote belangstelling en 

met veel sfeer is de 9e editie van 

Nederhorst On Ice geopend. De ijs-

club Nederhorst den Berg staat weer 

garant voor 6 weken schaatsplezier 

op de Bergse kunstijsbaan.  

De ‘Bergse ijsmeesters en baanvegers’ 

slagen er elk jaar weer in om een ori-

ginele en spectaculaire openingsshow 

te realiseren. Dit jaar met het thema 

circus. Vol spanning wachten kinderen 

met een lampion in de hand op het Wil-

lie Das Plein – waar traditiegetrouw de 

openingsceremonie start- op wat er al-

lemaal komen gaat. Dat bleek niet voor 

niets, want clown en vuurspuwer Rolf 

maakte die hooggespannen verwach-

tingen meer dan waar. Onder muzikale 

begeleiding van drumband Crescendo 

trok de stoet daarna verder naar de 

ijsbaan. Gehuld in ludieke circuskos-

tuums heetten het bestuur en de vele 

vrijwilligers van de IJsclub Nederhorst 

den Berg het publiek daar een warm 

welkom. “Er mogen nog geen wilde 

dieren het ijs op”, grapt bestuurslid 

Henri van Tiggelen door de microfoon. 

Om eraan toe te voegen dat hij ver-

heugd is dat er zoveel belangstelling is 

voor de opening. ‘Circusdirecteur’ Aad 

Dijs deelt die mening. Aan het publiek 

wil hij ook graag benadrukken “dat de 

realisatie van de ijsbaan een teampres-

tatie is van ‘het dorp’ Nederhorst den 

Berg en de gemeente Wijdemeren. Na-

tuurlijk mogen we ook de vele sponso-

ren niet vergeten die Nederhorst on Ice 

mogelijk maken”, voegde Dijs eraan toe. 

Langs de kant van de ijsbaan staat vrij-

williger Jan. Met een trotse glimlach 

kijkt hij naar het ijsspektakel en het 

enthousiasme van de mensen. “Met 

een ploeg mannen zijn we twee we-

ken bezig geweest om de ijsbaan op 

te bouwen. In het dagelijks leven ben 

ik storingsmonteur. Bij het opbouwen 

van de ijsbaan zet ik mijn dienstroos-

ter om zodat ik overdag aan de bouw 

van de ijsbaan kan werken en ’s avonds 

en ’s nachts mijn dienst op mijn werk 

kan draaien. Trouwens niet alleen de 

techneuten zijn belangrijk, er moet ook 

schoongemaakt worden en de gordij-

nen worden opgehangen”, vertelt Jan 

die daarmee een inkijkje geeft in het 

succesverhaal van de IJsclub Neder-

horst den Berg.

Ondertussen schuift burgemeester 

Martijn Smit behoedzaam het ijs op. 

Hij heeft goed opgemerkt dat de kin-

deren langs de kant maar aan één ding 

denken: ‘schaatsen!’ “Jongens, ik houd 

het kort, aan het initiatief Nederhorst 

on Ice kunnen heel veel dorpen niet 

tippen. Ik begrijp jullie brandend ver-

langen, ik ben daar ook op een andere 

manier blij mee”, zei Martijn Smit. 

Nederhorst on Ice maakt er een mooi circus van 

Sfeervolle start van 6 weken ijsplezier 

Het was woensdag erg spannend bij 

de finales van het jaarlijkse school-

schaaktoernooi. Organisator Patrick 

Kreuning begon met de sponsors te 

bedanken, HAZ-Management, Berko, 

kindercasting The Kids, Oogmerk 

Briljant opticiens, Uitgeverij de 

Arend, kantoorboekhandel CW’76, 

Willem de Jongh rijwielhandel, 

Smallenburg verf- en behang en last 

but not least De Drie Dorpen. 

DOOR: PATRICK KREUNING

Daarna barstte het schaakfestijn in alle 

hevigheid, maar ook in stilte los. De 

Warinschool won met 4-0 van de Re-

genboog -1, terwijl de Regenboog- 2 

gelijkspeelde tegen de Joseph Lokin-1. 

De volgende ronde won de Regenboog 

-2 van de Regenboog -1 met 2.5-1.5, 

terwijl de Warin het eerste bordpuntje 

liet liggen, ze wonnen met maar 3-1 

van de Joseph Lokin. De derde ronde 

bracht de beslissing, wederom won de 

Warin met 3-1. nu van de Regenboog 

-2, en daarmee haalden ze hun titel, 

beker en wisselbeker terug naar Ne-

derhorst den Berg. De Joseph Lokin -1 

ging in de laatste ronde dankzij een 3-1 

overwinning op de Regenboog -1,  de 

Regenboog 2 met een half bordpuntje 

voorbij, in matchpunten was het gelijk 

geworden, en ook de onderlinge strijd 

was onbeslist. De Regenboog -2 werd 

derde, gevolgd door de Regenboog- 1. 

Patrick vertelde tussen het schaken 

door nog dat nog niet bekend is of er 

één of twee teams in maart naar de re-

gionale finales mogen, dat is nog even 

afwachten dus voor de Joseph Lokin -1. 

Ook vertelde hij over het wk-schaken 

dat aan de gang is en dat bij het schrij-

ven van dit artikel is gevorderd tot 

een 5-5 stand nadat wereldkampioen 

Carlson zijn achterstand op donderdag 

24-11 weer wegwerkte door uitdager 

Karjakin te verslaan. Er komt in januari 

Spannende finale Schoolschaaktoernooi

Nieuws van de brandweer
Op zaterdag 26 november om 14:38 uur 

kwam er een melding van een gaslek 

aan de Kerklaan. Bij werkzaamheden 

in een tuin is een lek veroorzaakt in de 

gasleiding. Er zijn metingen verricht in 

en om het huis. Nadat Leander de gaslei-

ding dicht had gezet hebben zij de klus 

afgemaakt en zijn wij weer terug naar de 

kazerne gereden.

Waarmee hij doelde hij op de investering 

in duurzame ledverlichting door de IJsclub. 

Na het openingswoord van de burgemees-

ter volgde nog een openingsact door goo-

chelaar Marco, daardoor vergaten de kin-

deren langs de kant even hun drang om het 

ijs te bestormen. Maar na het gezamenlijk 

aftellen voor de start, zijn ze niet meer te 

houden. Nederhorst on Ice wordt weer een 

ijsfestijn om u tegen te zeggen!

DOOR: MARK HILBERTS

Burgemeester Smit opent Nederhorst on Ice 

(Set Fotografie)

(v.l.n.r) Patrick Kreuning, Chris Reimus, Ed-

ward Visser, Johan Verburg, Ruben vd Wilt, 

Wouter Westeneng en Luuk van Staaveren

Op 3 november was het weer zover: 

‘Tien van Rood’ - tijd, de 11e van 

2016 stond op het programma. Er 

hadden zich 12 mannen aangemeld. 

DOOR: RICHARD SPOOR

Zoals steeds dit jaar zijn er heel veel 

spannende partijen en veel verschillen-

de winnaars, zo ook deze editie. Marc 

Degekamp was deze avond wel de re-

velatie, maar toch kon hij geen vuist 

maken. Richard Spoor had een offday, 

daarentegen was het Bert Hilhorst die 

deze avond de macht en het vermogen 

had om al zijn partijen te winnen. Hij 

werd ook de terechte kampioen.

Blij verrast waren de spelers met de 

aanwezigheid van Norbertus Meisner. 

Die heeft een operatie ondergaan aan 

zijn knie. Hij is aan de beterende hand 

en hij doet hopelijk weer mee bij de 

laatste reguliere editie van ‘Tien van 

Rood’ in 2016. Ergens tussen Kerst en 

Nieuwjaar zal de finale gespeeld gaan 

worden, in het bericht van de volgende 

maand zal staan op welke datum deze 

gespeeld gaat worden.

De volgende ‘Tien van Rood’ is op 1 

december a.s. De biljarters vangen aan 

om 21.30 uur. Ze hopen  u dan ook 

eens te zien want het is allemaal vrij-

blijvend en heel gezellig.  

Wildprijzen

Op zaterdag 17 december is er ook 

weer het traditionele prijsbiljarten- en 

klaverjassen om wildprijzen. Dit wordt 

georganiseerd door BV ’t Centrum en ’t 

Wapen van Ankeveen. Zet deze datum 

vast in uw agenda, de aanvang zal rond 

20:30-21:00 uur zijn. Tevens is er een 

prachtige prijzentafel voor de loterij. 

Dus a.u.b. niet vergeten.  

Voor de andere activiteiten in Het Wa-

pen van Ankeveen kunt u ook even 

naar de website: www.wapenvananke-

veen.nl    

‘Tien van Rood’ in Ankeveen
een film in de bioscoop over de wereldkam-

pioen. In maart komt er ook nog een leuke 

schaakfilm uit. Rest nog Johan Verburg en 

Gabri van de Schootbrugge te bedanken 

voor hun trouwe assistentie.
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wo. 30 november
IIjjsshhoocckkeeyy--cclliinniiicc  
19.00 uur

Openingstijden
wo. 30-11 13.00-21.00 uur
do. 01-12 15.00-17.00 uur
vrij. 02-12 15.00-23.00 uur
za. 03-12 10.00-23.00 uur
zo. 04-12 12.00-19.00 uur
ma. 05-12 15.00-17.00 uur
di. 06-12 15.00-21.00 uur
wo. 07-12 13.00-21.00 uur
do. 08-12 15.00-17.00 uur
vrij. 09-12 15.00-23.00 uur

Disco-on-Ice
Elke zaterdagavond van 19.00 uur tot en
met 12 jaar en vanaf 20.30 uur komen de 
de oudere kinderen erbij op ’t ijs.

Fusebox
Vrijdag 2 december een soort van reünie,
Fusebox komt optreden in de Bergstube.
Martijn heeft natuurlijk samen met zijn
familie een aantal jaren in de Bergstube
de scepter gezwaaid. Hoe leuk is het dat
hij nu met zijn band weer op komt treden
in dezelfde Bergstube.. Wij hebben er zin
in … u ook?!

Schoolschaatsen
Dit jaar zijn er ca. 2000 kinderen uit de re-
gio die met hun school komen schaatsen.

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

do. 1 december
Curlingg  19.00 uur

za. 3 december DDiissccoo--onn--IIccee  19.00 uur

zo. 4 december
Schaatssleesssseenn  10.00-12.00 uur
Ad Riekkeenn vanaf 14.30 uur

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

vr. 2 december FFuusseebbooxx 20.00 uur
BBeerrggsss  ggaarrnniittuuuurr--uuuurr  17.00 uur

 WWiinntteerrsssppeeelleenn  19.00 uur

Er zijn 
schaatsen  

beschikbaar!

Er zijn

Sport
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Nieuws Club 4711
Uitslag herfstcompetitie bil-
jarten (maandag-poule)
21 nov.: Dhr. M. Boelhouwer 

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

Dhr. M. Zieleman (3 pt.), Dhr. W. Cle-

ments (2 pt.), Mw. D. Giavarra (0 pt.)

Stand aan kop: Mw. D. Giavarra 6-22, 

Dhr. M. Boelhouwer & Dhr. J. Vrijburg 

6-21, Dhr. B. Worp 6-19

Uitslag maandtoernooi biljarten
26 nov.: 1. Dhr. M. Boelhouwer & Dhr. C. 

UitdenBosch & Dhr. J. UitdenBosch (10 

pt.), 2. Dhr. R. Boelhouwer & Dhr. W. Cle-

ments & Dhr. R. van Huisstede (6 pt.), 3. 

Mw. D. Giavarra & Dhr. M. v.d. Velden & 

Dhr. J. van Wijnen (2 pt.)

Programma Club 4711
Donderdag 1 nov. 19.30 uur: onderlinge 

competitie BV Overmeer, zaterdag 3 dec. 

16.00 uur: herfstcompetitie biljarten, 

maandag 5 dec. 19.30 uur: herfstcompe-

titie biljarten

Nieuws Biljartvereniging Overmeer
Uitslag + stand onderlinge competitie

24 nov.: J. Kloosterman - H. Stalenhoef 

3-0, P. van 't Klooster - T. Otten 2-0, M. 

v.d. Velden - W. Clements 1-1, H. Stalen-

hoef - R. Korteling 2-0

Stand aan kop: J. Kloosterman 10-21, H. 

Stalenhoef 11-19

Programma BV Overmeer: donderdag 1 

dec. 19.30 uur: onderlinge competitie.

Sport DOOR:  MARC DEGEKAMP, AD VAN BENSCHOP EN DICK BLOM

Voetballen in Ankeveen

1e speelt gelijk tegen Ankaraspor

Niet goed spelen, maar wel drie pun-

ten en dus tevredenheid. Een korte 

samenvatting die alles zegt over de 

wedstrijd tegen Sporting Almere af-

gelopen zondag. 

De 1-3 overwinning was op zichzelf 

niet onverdiend, omdat de gastheren 

weliswaar bij tijd en wijle dreigend wa-

ren, maar slechts via spelhervattingen 

in de beurt van doelman Jorino van 

Gils (die op een 1-1 stand een straf-

schop stopte) kwamen. De ’s-Grave-

landse treffers kwamen op naam van 

Roland Haselager (penalty), Gerben 

van Veen en Daan Verdam. 

Senioren

Het 2e is er niet in geslaagd om kop-

loper Roda ’46 te achterhalen. Het was 

er dichtbij, toen op een 4-3 stand Paul 

Kwantes zijn vierde treffer binnen leek 

te koppen. De doelman redde echter en 

in de slotfase liep Roda ’46 nog uit naar 

6-3. Het 4e speelde onnodig 3-3 tegen 

Victoria en 35+ bleek niet opgewassen 

tegen de koploper, RKAVIC was met 

4-11 duidelijke van een andere orde. 

Milou Sikking uit de MO17-1 redde 

zaterdag een punt voor VR1 uit bij Al-

tius door de gelijkmaker voor haar re-

kening te nemen.

Onder 17

JO17-1 laat in de competitie mooie 

cijfers zien: 27 punten uit 9 wedstrij-

den. Het speelde zaterdag tegen het 

eveneens ongeslagen Altius JO17-1. De 

topper eindigde in 1-1. JO17-2 versloeg 

NVC JO17-3 met 3-0. Met nog één mi-

nuut te spelen, mocht JO17-3 een vrije 

trap nemen en die laatste kans werd 

Voetballen in ‘s-Graveland

Tevreden met resultaat tegen Sporting Almere

In Amsterdam werd er tegen 

Ankaraspor een moeizaam gelijkspel 

behaald. Over de gehele wedstrijd 

gezien was de uitslag terecht, maar 

gelet op de kansen in  het laatste 

kwartier, toen de Amsterdammers 

na een rode kaart met 10 man verder 

moesten, hadden de Ankeveners het 

duel naar zich toe moeten trekken. 

Het eerste half uur van de wedstrijd 

ging gelijk op en vlak voor rust was 

ASV ´65 de gevaarlijkste en de meer 

voetballende ploeg, hetgeen in de 44ste 

minuut resulteerde in een 0-1 voor-

sprong. Emmanuel Obeng liet een 

prima pass in de diepte los op Laurens 

van de Greft, die na een fraaie passeer-

actie de 0-1 binnenschoot. Kort na rust 

konden alle tactische plannen weer de 

ijskast in, want in de 47ste minuut werd 

het alweer 1-1. Daarna ging het spel op 

en neer en werd het een open wedstrijd 

en werden de Amsterdammers in de 

omschakeling beetje bij beetje wat ge-

vaarlijker. De Ankeveners hadden het 

geluk aan hun zijde toen een bal bin-

nenkant van de paal in de handen van 

de goed keepende Gregory Hellings te-

recht kwam. Zou het 2-1 zijn geworden 

dan voor Ankaraspor, dan zouden de 

Ankeveners beslist puntloos naar huis 

gekeerd zijn. Na de rode kaart van An-

karaspor kregen Sherrick Krind, Stefa-

no Holwijn en Laurens van de Greft de 

gelegenheid om de wedstrijd te beslis-

sen, doch het geluk ontbrak. Door dit 

gelijkspel stijgt ASV ´65 op de ranglijst 

van plaats 13 naar nr. 11. Komende 

zondag wordt er thuis tegen Waterwijk 

gespeeld.

Nederhorst behoudt door de ver-

diende 0-4 zege in Amsterdam aan-

sluiting bij de bovenste ploegen. Een 

verzorgd spelend TABA moest voor 

de rust toezien hoe een efficiënt spe-

lend Nederhorst een 0-2 voorsprong 

nam.  

Na 25 minuten was het Luuk van Huis-

stede die zijn broer op tijd de diepte 

instuurde. Met een simpele voetbe-

weging schoof Jesse de bal langs de 

grabbelende keeper van de thuisploeg. 

Zeker voor rust gaf TABA goed tegen-

spel maar kon maar weinig gevaarlijk 

worden. Vlak voor de pauze ging Jesse 

goed door en zorgde voor de 0-2 rust-

stand. 

Gelijk na de pauze kregen de Bergers 

volop kansen om de wedstrijd op slot te 

gooien. Wel vijf goede mogelijkheden 

via Rijk Bruins en Jesse werden echter 

om zeep geholpen.

In de 70e minuut dan toch de beslis-

sing. Oscar Vrijhoef trapte de bal ver 

uit waarbij Luuk zijn verdediger de 

baas was en zijn perfecte voorzet be-

kroonde Jesse met zijn hattrick. Twaalf 

minuten voor tijd stuurde Thomas 

Grolleman Jesse weg en die zorgde met 

zijn vierde treffer van de middag voor 

de mooie overwinning. 

Senioren

Nederhorst- 2 won op karakter met 

3-4 bij Hooglanderveen. Good old Je-

roen Bouwer zorgde voor twee treffers 

en ook Edwin Keizer was succesvol. 

Voetballen in Nederhorst 

Ruim langs TABA 

benut: 3-3 tegen Forza Almere JO17-3. De 

thuiswedstrijd van MO17-2 ging tegen 

BFC MO17-3 met 0-4 verloren. 

Grote Clubactie

Met een recordaantal verkochte loten van 

1.400 hebben de pupillen ontzettend goed 

hun best gedaan. JO9-1, het team van Mit-

chel Breijer en Joost Verdam, was het best 

verkopende team en mag als beloning naar 

de bioscoop. Onze dank gaat ook uit naar 

de kopers. De uitslag van de loterij staat 

binnenkort op onze site.

Hoera! Isabelle Hoekstra van Belle 

Makelaardij te ’s-Graveland eindigde 

als eerste van het Gooi en tweede van 

de provincie Noord-Holland bij de 

verkiezing ‘Woningmakelaar van het 

Jaar 2016’. 

Beste van het Gooi

Nederhorst -3 en Swift hielden elkaar in 

evenwicht en eindigde op 1-1. Het vierde 

was vrij. Zaterdag -2 boekte een fraaie 2-5 

overwinning. In Hilversum werd Olympia 

verslagen waardoor de ploeg aansluit in de 

middenmoot.

Jeugd onder 13

JO13-1 kwamen met een 3-1 nederlaag te-

rug uit Breukelen waar de JO13-1 te sterk 

bleek. JO13-2 versloeg echter in Hilversum 

Altius met dezelfde cijfers en de JO13-3 

versloeg in een derby met 3-0 de JO13-1 

van ASV. De meisjes tenslotte moesten de 

eer laten aan Nieuwland MO13-1.

Voor meer info www.vvnederhorst.org

Aanleveren van tekst en beelden

Kopij in Word (doc bestand) en beeld jpg 

bestand opsturen  voor vrijdag16.00 uur 

en voor de weekendactiviteiten 

is de sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Kopij



Woensdag  november 16 Weekblad Wijdemeren

Barbara Schriek (26) leeft volgens een 

positieve healthy lifestyle. In deze ru-

briek schijnt zij haar licht over geluk, 

positiviteit en een gezonde levensstijl 

door middel van recensies, workouts, 

recepten en quotes in de hoop de le-

zer achter te laten met een glimlach 

of een positieve kijk op de wereld. Ze 

studeerde journalistiek, deed een cur-

sus Personal Nutrition en Positieve 

Psychologie.

Het heeft al hier en daar in deze krant ge-

staan, voornamelijk over de telefoon in de 

auto. Maar met de feestdagen in aantocht, 

en überhaupt, is het zo veel socialer om 

die telefoon wat vaker weg te leggen. Het 

is een gewoonte om telkens om te kijken, 

we zijn steeds bang om wat te missen. 

Maar als je eens nagaat: wat mis je nou 

eigenlijk echt? Eerlijk is eerlijk: eigenlijk 

niets. Ja, dat je buurvrouw aan het lun-

chen is of wat iemands mening is over een 

actueel onderwerp dat je misschien niet 

eens wat interesseert. Is dat het waard om 

je echte sociale leven te laten liggen? 

Je ziet het zelfs als ouders met hun kin-

deren lopen of wachtend op het school-

plein staan… Ouders zijn het voorbeeld, 

dus drie keer raden wat je kind later gaat 

doen… Dat resulteert bij kinderen (en 

volwassenen) in slaap- en concentratie-

problemen. Vooral bij degene die ’s avonds 

voor het slapen nog even wat checken.

Probeer eens regels voor jezelf vast te stel-

len. ’s Ochtends niet eerst beginnen met je 

telefoon, tijdens het eten telefoon sowieso 

weg en wat denk je van (minimaal) één 

telefoonloze avond per week?

Om je een eindje op weg te helpen zijn 

er een heleboel apps die laten zien hoe 

vaak je op je telefoon kijkt. De app ‘Mo-

ment’ geeft precies aan hoe lang je die dag 

hebt gekeken en laat de pieken in tijden 

zien. Maar je ziet ook precies wát je hebt 

gedaan. Probeer het maar eens, het kan 

nogal confronterend zijn!

Verzekeraar ASR heeft een app gelan-

ceerd die ervoor zorgt dat inkomende 

whatsappjes, facebookmeldingen etc 

worden geblokkeerd zodra je harder dan 

15 kilometer per uur rijdt.

En nu? Ik zou zeggen: weg met die te-

lefoon. Het is nu de tijd waar we samen 

horen te zijn (eigenlijk de rest van het 

jaar ook). Zorg er dan voor dat je er ook 

echt bij bent. Helemaal. Met lichaam en 

geest. Heb jij de familie over de vloer dit 

jaar tijdens de feestdagen? Laat iedereen 

bij binnenkomst de telefoon inleveren. Ze 

zullen op het begin chagrijnig zijn, maar 

aan het einde van de avond dankbaar. Hè, 

lekker zo’n avondje met zijn allen!

Voor meer inspiratie/vragen/reageren:

www.behappyandhealthy.nl

facebook.com/behappyandhealthynow

instagram.com/behappyandhealthy.nl

twitter: @BarbaraSchriek

Be Happy & Healthy

Weg met die telefoon

Achterpagina

De enige echte St-Nicolaas wenst alle kinderen 

en volwassenen een gezellig Sinterklaasfeest. 

Met veel pakjes, gedichten en liedjes.

Wijdemeren in Beeld

Maandprogramma December 2016
Zaterdag 10 december

Bearproject (Multi Media Show) Inspiration
Aanvang 20.15 uur. Toegang € 18,00

Woensdag 14 december; 20.15 uur  
Karakter (Film, 1997)

Toegang  € 6,50    

Zondag 8 januari
 Alex Roeka (Concert)Voort! 

Aanvang 15.30 uur. Toegang € 18,00

Kaarten voor de voorstellingen te bestellen 
via www.dedillewijn.nl

Theater De Dillewijn • Stichts End 57

1244 PL Ankeveen • info@dedillewijn.nl

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

Spotfabriek 

december

Open Atelier
Do. 1 en 15 december 
van 9.30 - 12.00 uur 
Kidswereld, Platanenlaan, 
naast voetbalveld

Spotjes ‘Lichtjesfeest’ 
Za. 10 dec. van 10.00 - 12.00 uur
In de Bergstube bij de Sporthal

www.despotfabriek.nl

Sociaal Cultureel 
Centrum Nederhorst 
Activiteiten 
december

Do.1 Gratis brilmeting van 10.00 – 12.00 uur
 Door: Stoff er Optiek
Do.1  Vrouwenavond, welkom v.a. 19.00 uur
 Gastvrouw Farah 
Zo.11 Lezing: De wonderen zijn de wereld nog  
 niet uit. Aanvang: 14.00 uur.
  Door Evert Jan Beverwijk (ziener/  

healer) en Elise van Keulen (heldervoe-
lend/healer).

 Aanmelden: info@elisevankeulen.nl 
Vr.9     Twee wekelijks terugkerend spreekuur  
 v.a. 10.00 uur (hulp met formulieren)
Op dinsdagmiddag: hulp met lezen/ schrijven.
Elke vrijdagavond Mannenavond 
v.a. 20.00 uur; gastheer Fouad. 
          

Sociaal Cultureel Centrum
Nederhorst den Berg

Blijklaan 1, LT Nederhorst den Berg
www.bergsecultuur.nl, 06 155 82 425
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