
Inmiddels is het gebruikelijk 
om na het sluiten van de ijs-
baan, het ijs met vuur te smel-
ten. Te midden van een kring 
met alle medewerkers namen 
twee man een soort tienvoudi-
ge geiser ter handen. Het leek 
op een straalmotor waar fl inke 
vlammen uitkwamen. Ze lie-
pen in de lengte over de ijsbaan 
en smolten met het apparaat 
het eerste ijs. Aan de overkant 
gekomen weerklonk een luid 
applaus en volgde het zingen 
van ‘You’ll Never Walk Alone’. 
Dat had iets aandoenlijks. Veel 
vrijwilligers stoppen nogal wat 
uren in de club en beleven veel 

plezier tijdens de schaatspe-
riode. Het doet ze wat als het 
einde van het seizoen daar is 
en het besef opduikt dat het 
weer eventjes wachten is op de 
volgende jaargang. De ijsbaan 
werd verlaten en iedereen be-
gaf zich het horecadeel in. Daar 
volgde een gezellig diner met 
feestelijke muziek.

Kleine terugblik
Voorzitter Bart IJkhout was 
zeer te spreken over de afgelo-
pen periode. Er waren enorm 
veel bezoekers uit de hele regio 
komen schaatsen. Veel bui-
tenbanen hebben last van het 

Woensdag  januari 

47STE JAARGANG  WEEK 2

3
Politiek

5
Actie

9
Literatuur

13
Cultuur & Natuur

Prijswinnaars Leven met
autisme

Bas Verheijden RattenvangerRioleringplan

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

Weekblad Wijdemeren

16
Achterpagina

Seizoenseinde Nederhorst On Ice
NEDERHORST DEN BERG – Na zes en halve week ijspret kwam af-
gelopen zondagmiddag vijf uur een eind aan het tiende jaar van 
Nederhorst On Ice. Traditioneel wordt deze afsluiting gevierd met 
het zogeheten Smeltfeest. Een happening voor de ruim 300 vrij-
willigers die weer een seizoen schaatsplezier mogelijk hebben 
gemaakt.

Door: Niels van der Horst

zachte weer en vooral ook de 
vele wind. Dan is de keuze al 
snel gemaakt voor Nederhorst 
den Berg. “Maar dat is niet het 
enige bijzondere hier. Wekelijks 
komen mensen vragen of ze 
vrijwilliger mogen worden, of 
sponsor! Dat sluit niet echt aan 
bij het beeld van de maatschap-
pij van vandaag. Maar hier ge-
beurt dat dus.” Zijn glimlach 
was van iemand die iets had 
neergezet en trots was.

Eerste uur
Later op de avond sprak ik ie-
mand van het eerste uur: Bert 
Snel. Twaalf jaar geleden wist 
hij samen met Aad Dijs het 

fundament voor de huidige fl o-
rerende schaatsclub te leggen. 
“Er waren net een aantal zach-
te winters geweest toen ik de 
vraag kreeg of ik iemand wist 
die 200 paar schaatsen kon slij-
pen. Na mijn doorverwijzing 
ontstond het contact met dege-
ne die deze ijsbaan te koop had, 
inclusief de ijsmachines. Eerst 
hebben we alles nog gehuurd, 
en later dus gekocht. Na twee 
jaar waren we een tent met een 
ijsclub, nu tien jaar later hebben 
we Nederhorst On Ice.”

Uniek
Nederhorst On Ice is uniek. 
Ook burgemeester Freek Ossel 

typeerde de club zo in zijn kor-
te toespraak. De vele vrijwilli-
gers (geen betaald personeel), 
de aantrekkingskracht op de 
hele regio, gratis schaatsles-
sen, schoolschaatsen voor een 
prikkie, meerdere activitei-
ten voor jongeren en ouderen 
(disco, bingo) en meer. En tel-
kens maar weer gerund door 
mensen die het puur uit liefde 
voor de club doen. Dat teza-
men maakt Nederhorst On Ice 
een heel bijzondere vereniging. 
Heel veel mensen hopen dan 
ook van harte dat het nog vele 
tientallen jaren zal blijven be-
staan.

NEDERHORST DEN BERG- In 
het landschap van Wijdemeren 
vormen de rijen knotwilgen 
karakteristieke onderdelen. Dit 
is zo vanuit een ver verleden 
ontstaan. De wilgen werden 
aangeplant en hadden meer-
dere functies. Ze maakten het 
drassige veen vaster met hun 
wortels, ze vormden met lan-
ge rijen een afscherming in 
de winderige polders en de 
wilgentenen werden gebruikt 
voor huiselijke attributen of 
verstevigingen op land en in 
water.

De Hinderdam in Nederhorst 
den Berg is van oudsher een 
dijk langs de rivier de Vecht. 
Ook hier rijen wilgen langs de 
smalle weg. In de 16de eeuw 
was hier de laatste waterke-
ring tegen het water van de 
Zuiderzee, vandaar de naam. 
Gemeente Wijdemeren heeft  
een kaart gemaakt waarop alle 
wilgenrijen in de gemeente 
staan en wil deze onderdelen 
van het landschap koesteren en 
bewaren.
Als vrijwilligersgroep Werk aan 
de Vecht willen we het onder-
houd van deze bomen gaan op-

pakken op de Hinderdam. Ook 
in andere gemeenten wordt het  
knotwerk al deels door vrijwil-
ligers gedaan.

Werk aan de Vecht
Vrijwilligersgroep Werk aan 
de Vecht onderhoudt het land-
schap langs de oevers van de 
Vecht vanuit de beleidsvisie 
‘Zien en gezien worden’, het 
waardevolle Vechtlandschap 
en zijn prachtige landhuizen en 
boerderijen moeten zichtbaar 
zijn vanaf het water en van-
af land moet je de rivier goed 
kunnen zien. Op de website 

www.werkaan-
devecht.nl is te 
zien op welke 
locaties Werk 
aan de Vecht al 
actief is.

Op de zaterda-
gen 13 januari 
en 3 februari 
zal vrijwilligersgroep Werk 
aan de Vecht de wilgen op 
de Hinderdam gaan knotten. 
Wethouder Th eo Reijn zal dan 
meewerken. Voor meer bij-
zonderheden over deze dag en 
de vrijwilligersgroep zie www.

werkaandevecht.nl Wanneer u 
mee wilt doen: nieuwe vrijwil-
ligers uit Wijdemeren zijn van 
harte welkom! Dan graag tevo-
ren even opgeven via werkaan-
devecht@gmail.com 

Wilgen knotten op de Hinderdam
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 14 jan.:  09.30 uur: J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Zo.  15 jan.:  09.30 uur: 
 Liturgiegroep.
◗ OLV Hemelvaart 
 Za. 13 jan.: 19.00 uur: J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 14 jan.: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 14 jan.:  10.00 uur:  
 Ds. D. Pruiksma.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 14 jan.: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 14 jan.:  09.30 uur:  
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 14 jan.:  11.00 uur:
 Woord en Tafel met Sytze de Vries.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 14 jan.: 10.00 uur:  H. van Hall
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 14 jan.:  10.00 uur: 
 Ds. E.J. Hempenius
 16.00 uur: Ds. A. de Snoo

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 10 jan. 19.30 u. Film: Ray Dillewijn, Ankeveen
wo. 10 jan. 20.00 u, Start Meditatieve Dans Graankorrel, Zuid 15, ’s-Grav.
do. 11 jan. 15.00 u. Nieuwjaarsreceptie ouderenbonden ’t Achterom, Kerklaan, K’hoef
do. 11 jan. 20.00 u. Lezing sterrenkunde: Fast Radio Bursts Bez. Centrum NM ’s-Grav.
do. 11 jan. 20.15 u. Concert: Jazzdiva Fay Claassen Oude Kerkje, Kortenhoef
vr. 12 jan. 20.15 u. Concert: Bas Verheijden ‘Tsjaikovsky’ Jagthuis, Middenwg88, NdB.
13/ 14 jan. 11.00 u. Preview kunst en antiek Galerie WM Herenwg. 73, Breukeleveen
za. 13 jan.  Inspiratiedag Be Happy & Healthy Stichtse Kade 1A, Ankeveen
za. 13 jan. 09.30 u. Spotjes ‘Wintertraktaties’ Kidswereld, NdB. 
za. 13 jan. 10.00 u. Wilgen knotten Hinderdam, NdB. 
za. 13 jan. 14.00 u. Diersporen zoeken Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 14 jan. 11.00 u. Struinen met de boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 14 jan. 11.00 u. Ontdek de Buitenplaatsen Bez. Centrum NM ’s-Grav.
za. 20 jan. 14.00 u. Struinen met de boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
za. 20 jan. 17.00 u. CDA Stamppottenbuff et Ome Joop, Kromme Rade 6
za. 20 jan. 20.00 u. Concert: Peter en zijn muziekvrienden Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 21 jan. 11.00 u. Nesciolezing / Koffi  econcert Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 21 jan. 15.30 u. Concert: Jeroen Zijlstra en band Dillewijn, Ankeveen
di. 23 jan. 20.00 u. Commissie Maatsch. en Sociale Zkn. Rading 1, Loosdrecht
wo. 24 jan. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Rading 1, Loosdrecht
do. 25 jan. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Rading 1, Loosdrecht

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66

W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16

C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62

L. Siebeling en J. Suijker, 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

Huisartsenpost Blaricum 088 - 130 96 00

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 Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

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

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

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

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om  
op woensdag in Kortenhoef ons Weekblad

Wijdemeren te bezorgen 

Ben je geïnteresseerd om Weekblad Wijdemeren te bezorgen?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

Bezorger gezocht

Programma GooiTV
Vanaf 10 januari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met: De Naarder en Bussumer van het jaar, Muider-
bergse vrijwilligersprijs, dakplaten Bussumse watertoren los door 
storm en de kerstboomverbranding; In gesprek met Han ter Heegde, 
burgemeester van Gooise Meren; Nieuwe aflevering van RegioHub.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Telescopische glasbewassing

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E
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Politiek Door: Herman Stuijver

‘s -GRAVELAND - Al jaren is er 
de mogelijkheid om in onze ge-
meente meditatief te dansen. 
Bij deze dansvorm gaat het in 
de eerste plaats om ontspan-
ning en inkeer. Niet zozeer het 
foutloos dansen als wel het be-
leven en ervaren van de muziek 
en het lijf in beweging staan 
centraal.

We maken contact met elkaar 
in de kring maar vooral ook 
met jezelf. Wat voel ik, wat gaat 
er in mij om, hoe kan ik meer 
aanwezig zijn in de dans? We 
dansen op klassieke, folklore 
en eigentijdse muziek. Iedereen 
met of zonder danservaring is 
welkom in de kring.

Vanaf woensdagavond 10 ja-
nuari dansen we eens per twee 
weken en vanaf maandagmid-
dag 22 januari eens per maand 
in de Protestantse kerk De 
Graankorrel, Zuidereinde 15 
te ’s-Graveland. Op genoem-
de data is het mogelijk om een 
proefl es te volgen. Het thema 
voor komende winter is ‘Inner-
lijk licht’. Judith van Wakeren, 
035-6563772

WIJDEMEREN- De gemeente 
Wijdemeren heeft een Ge-
meentelijk Rioleringsplan voor 
2018-2021 op papier gezet. 
De gemeente heeft de taak 
om hinder en schade door wa-
teroverlast te voorkomen. Het 
gaat daarbij om afvalwater, 
regenwater, oppervlaktewater 
en grondwater. Het klimaat 
verandert, dat staat vast. Daar-
om zal Wijdemeren bij alle ri-
oolvernieuwing, inrichting van 
de openbare ruimte, bij nieuw-
bouw en bij onderhoud van 
het openbaar groen rekening 
houden met het toekomstige 
klimaat. 

Wateroverlast, watertekort, 
hittestress, bosbrandgevaar, 
enzovoort, moeten samen met 
bedrijven, bewoners en organi-
saties worden opgelost. De ge-
meente kan het niet alleen.

Dé belangrijkste reden voor de 
aanleg van het riool was ooit 
de volksgezondheid. Dat lijkt 
nu vanzelfsprekend, wat echter 

niet wegneemt dat het blijvend 
onder de aandacht moet blij-
ven. De komende periode gaat 
Wijdemeren extra inzetten op 
het inzamelen van alle vuilwa-
ter en voorkomen dat het vuil 
het riool ergens anders verlaat 
dan op de Waterzuivering Hor-
stermeer. Alle foutieve lozingen 
van vuilwater op het regenwa-
terriool worden opgespoord 
en (verplicht) gesaneerd. Bij de 
ombouw van gemengde naar 
gescheiden riolering worden 
bewoners en bedrijven ge-
vraagd mee te werken aan het 
afk oppelen van alle verhardin-
gen aan straatzijde. Nu gebeurt 
dat nog op vrijwillige basis en 
betaalt de gemeente de kosten, 
maar bij onvoldoende mede-
werking wordt dat ongetwijfeld 
verplicht en is de rekening voor 
de eigenaar van het perceel. 

Daarnaast werkt Wijdemeren 
aan vermindering van de in-
stroom van water dat niet in 
het riool thuishoort zoals op-
pervlaktewater of grondwater.

De Gooi en Vechtstreek wil 
in 2030 energieneutraal en 
in 2050 klimaatneutraal zijn. 
Hieraan kan de gemeentelijke 
watertaak slechts een beschei-
den bijdrage leveren. Zo zou 
Riothermie, waterwinning uit 
rioolwater, moeten worden on-
derzocht. 

Als vandaag alle Wijde-
meerse riolen vervangen 
zouden worden, kost dat 
ruim 160 miljoen. Dat is 
een enorme waarde.

De duurste
Als vandaag alle Wijdemeerse 
riolen vervangen zouden wor-
den, kost dat ruim 160 miljoen. 
Dat is een enorme waarde. De 
kosten om de riolen te onder-
houden en te verbeteren zijn 
geraamd op 13,5 miljoen tot en 
met 2021. Die kosten moeten 
volledig worden gedekt uit de 
rioolheffi  ng. Op dit moment is 
dat € 285, 84 per perceel. Dat 
moet voldoende zijn om de kos-

Gemeentelijk Rioleringsplan

13,5 miljoen voor verbeteren van riolen

ten te dekken. Voor een gemid-
deld huishouden heeft  Wijde-
meren de hoogste rioolheffi  ng 
van de regio. In de omliggende 
gemeente varieert het bedrag 
tussen 200 en 270 euro. Dus wil 
Wijdemeren dat de inwoners in 
2019 ook minder gaan betalen. 
De raad mag op 8 februari kie-
zen uit twee scenario’s: € 270,- 
of € 250,-. Bij de eerste variant 
krimpt de ‘rioolpot’ van 3,5 
miljoen naar 3 miljoen. Bij 250 
euro naar 2,2 miljoen. Wethou-
der Reijn vindt beide varianten 
aanvaardbaar en hij meent dat 
oppotten voor een verdere toe-
komst onnodig is. 

De gemeente koppelt af op 
haar kosten en sluit aan 
op het goede riool, als de 
bewoners de benodigde 
ruimte vrij maken in de 
tuin.

Klimaatbestendig
Reijn voegt eraan toe dat kli-
maatbestendigheid nu de hoog-

ste prioriteit heeft . Concreet 
betekent dat o.a. de actie ‘Steen-
breek’, bestrating eruit, planten 
erin. Ook zinkputten en regen-
tonnen in eigen tuin gaat de 
gemeente stimuleren. Reijn wil 
graag dat bewoners op vrijwil-
lige basis meewerken aan een 
aansluiting op het gescheiden 
riool. De gemeente koppelt af 
op haar kosten en sluit aan op 
het goede riool, als de bewo-
ners de benodigde ruimte vrij 
maken in de tuin. De aannemer 
is toch bezig en de kosten zijn 
laag. Daarentegen wil de ge-
meente dan geen schadeclaims 
voor kapotte tuinbestrating of 
plantjes die het niet hebben 
overleefd. Bij de Dennenlaan in 
Loosdrecht was de medewer-
king 95%. En dus wil Reijn de-
zelfde werkwijze voort zetten in 
Overmeer-Zuid in Nederhorst 
den Berg en bij de Eikenlaan in 
Loosdrecht. Vrijwillig afk oppe-
len en aansluiten op kosten van 
de gemeente. Zo niet, dan volgt 
verplichting en betalen. 

Meditatieve dans

KORTENHOEF- Zaterdagmid-
dag 20 januari vanaf 17.00 uur 
start het CDA Wijdemeren de 
campagne voor de gemeen-
teraadsverkiezingen met een 
winters stamppottenbuff et in 
de kassen van Kwekerij Ome 
Joop, Kromme Rade 6 in Kor-
tenhoef. Zowel CDA-leden als 
niet-leden zijn hierbij van harte 
welkom. De toegang en deel-
name aan het buff et zijn gratis.

Om ca. 17.30 uur zal partij-
voorzitter Ymkje van ‘t Riet het 
glas heff en op een mooi jaar en 
een wederom fantastische ver-
kiezingsuitslag. Vervolgens zal 
fractievoorzitter en lijsttrekker 
Jan Verbruggen de aft rap geven 
voor de verkiezingscampagne 
van het CDA.

Kennismaken met kandidaten
Vrijwel alle veertig CDA-kandi-
daten zullen aanwezig zijn en er 
is ruimschoots gelegenheid om 
op een informele manier met 
hen kennis te maken. Maar ook 
om met de kandidaat-raadsle-
den en kandidaat-wethouders 
te bespreken voor welke pun-
ten zij willen gaan en hoe zij 
dat denken te bereiken in de 
komende raadsperiode. 

Ondernemerslocatie
Voor fractievoorzitter en lijst-
trekker Jan Verbruggen past de 
ondernemerslocatie prima bij 
het Wijdemeerse CDA. “Het 
CDA is een ondernemende 
partij. Dat hebben wij de afge-
lopen vier jaar wel bewezen. 
Alom hoor ik positieve berich-
ten over ons CDA. Nagenoeg 
alle beloft es van vier jaar gele-
den hebben wij kunnen waar-
maken. Of het nu gaat om meer 
aandacht voor eenzaamheid en 
de zorg voor jong en oud, het 
wegwerken van het achterstal-
lig groenonderhoud, de ver-
keersveiligheid rond scholen 
of woningbouw. Er is hard ge-
werkt en veel bereikt, maar wij 
zijn er nog niet en daarom wil-
len wij op volle kracht door in 
het belang van onze inwoners, 
ondernemers en verenigingen.”

Waardering omzetten 
in zetels
Verbruggen: “Wij zijn overal 
zichtbaar aanwezig en aan-
spreekbaar. Als enige politieke 
partij van Wijdemeren staan 
wij elk jaar (ook buiten verkie-
zingstijd) op de jaarmarkten in 
onze dorpen. Daarnaast zijn 
onze zeven raadsleden vrijwel 

wekelijks op bezoek bij men-
sen thuis, bij ondernemers en 
bij onze vrijwilligers. Ook onze 
twee wethouders waren vaak 
meer in de dorpen te vinden 
dan in het gemeentehuis. Zo 
hoort het en dat wordt gewaar-
deerd. 

Het komt er nu op aan die waar-
dering om te zetten in concrete 
zetels in de gemeenteraad. En 
dat gaat ons lukken, daar ben 
ik vast van overtuigd! Met zo’n 
stel gemotiveerde, enthousias-
te kandidaten en een vernieu-
wend programma waarin wij 
opnieuw niet de overheid maar 
de samenleving centraal stellen 
en volop gaan voor het behoud 
van het karakter en de kracht 
van onze dorpen is de basis 
aanwezig.”

Aanmelden
Wie er bij wil zijn en op zo’n 
winters buff et getrakteerd wil 
worden, wordt verzocht zich 
uiterlijk donderdag 18 janua-
ri aan te melden. Dat kan per 
mail naar secretaris@wijdeme-
ren.cda.nl of telefonisch tel: 06 
– 50 22 31 99

CDA start campagne 
met stamppottenbuff et
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Kort nieuwsWijdemeertjes 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.  

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434

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

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623
 

Div. bedrijfs/opslag ruimtes te 
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2 
Ind. Terrein “De slenk” Telnr: 
035-656 3517 Frans@verhui-
zers.nl

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Te Huur Wijdemeren
Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2
1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

28 m2, 42 m2, 52 m2, 60 m2, 
100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 
035-656 2624

 
 RIEKO

VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Cito Transport: Lev: zand, 
grond, grind, ook in bigbags 
leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 106, 
Ned. Den Berg. 0294-251451.

Charley’s Diner
is t/m 25 januari 2018 

Gesloten i.v.m. Verbouwing
www.charleys-diner.nl

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

FAMILIEBERICHTEN

Wij hebben op vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 
15.30 uur haak- en brei inloop.  
Wij hebben hierin groot assor-
timent boeken en maken er ge-
zellige uurtjes van. Hobbykelder, 
Laarderweg 28, Bussum

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen.  Ruime keuze 
aan mooie stoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 / 035 6562959.

Te koop droog
berken haardhout.

Per krat gestapeld 2 m3 € 240,-
Bezorging ’t Gooi € 20,-

06-2266 4828
LLF@live.nl

 
BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht !!! 
GRATIS waardebepaling ? 

035 - 656 0235

Restaurant Vlaar zoekt part-
time afwassers voor één of 
meerdere avonden per week. 
Interesse? Meld je aan om een 
proefavond te komen werken, 
uiteraard tegen betaling. 
Noordereinde 129 in ’s-Grave-
land, Bel Danny Rijs op tel. 035-
6561661 voor een afspraak. 

Liefdevolle oppas gezocht
2 dgn/wk voor 3 kinderen

in NdB. 06-49319762
Woning te huur - max.¾jr 

per half Jan. 2018 All in
prijs €840,-/mnd in LSDR

Bel. 06-12061099

Te huur winkel/bedrijfs
ruimte (kapsalon) ter 
overname. Huurprijs 

in overleg met eigenaar
Zuidereinde 254c 

`s-Graveland info 6550705

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Mooie Vak.Bungalows WiFi
Eekhoorn,Kikker,Fazant.

Goede fi ets/wandel omgeving
www.twentehuisjes.nl

Denekamp 0541626578
Fam.h.meinders@ziggo.nl

TELEFOON EN PC SERVICE
Wij leveren bekend van TV
RING Draadloze Deurbel!!!

- Mobiele abonnementen
- Reparaties PC en mobiel

- Toestellen, accessoires
- Advies en scherpe prijs
Koffi  e & thee staat klaar

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9 ‘s-GRA-

VELAND

Binnenkort in City of Wesopa: 
do. 11 jan. fi lm, za. 13 jan. ca-
baret, zo. 14 jan. Wesopa Live 
Muziekpodium, do. 18 jan. 
fi lm, za. 20 jan. Cityquiz XL, 
zo. 21 jan. jeugd.  Info: www.
wesopa.nl   

Iedere vrijdag gratis inloop-
spreekuur van Versa Welzijn op 
de Lindelaan 98, Loosdrecht. 
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor 
vragen over (fi nanciële) admi-
nistratie en beantwoord en (di-
gitale) formulieren.

 ‘t Wijdehuis, een ontmoe-
tingsplek voor iedereen die een 
steuntje in de rug nodig heeft  
om iets te ondernemen. Op 
ma.- en do.middag van 12.30 – 
16.30 (incl lunch + koffi  e/thee, 
kosten €5,00). Wilt u meer we-
ten of zich aanmelden: Herma 
Kleve, Versa Welzijn, hkleve@
versawelzijn.nl of 035- 6231100

Zingen? Dat kan bij het Ge-
mengd Koor Wijdemeren. Zij 
repeteren elke woensdagavond 
van 8-10 uur in de Bergplaats, 
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 
bent van harte welkom!
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PolitiekActie Door: Herman Stuijver

Parkinson Café 
Donderdag 18 januari zal 
Herman van Damme spre-
ken over ‘Stress als reactie 
bij Parkinson’. Hierna kunt u 
uw vragen stellen. Ook hier 
sluiten we weer af met de 
mogelijkheid elkaar te spre-
ken onder het  genot van een 
drankje.
Amaris Th eodotion; 
Werkdroger 1, 1251 CM;  
Laren (Ridderzaal). 
Zaal open: 14.00 uur. 
www.parkinsoncafelaren.nl

NEDERHORST DEN BERG-  Bij 
Brinkers Mode en Lingerie 
was het aan het eind van de 
zaterdagmiddag stampvol. De 
14 winnaars van de decem-
beractie waren aanwezig bij 
de trekking van de prijzen. De 
blijdschap bij het uitdelen van 
de prijzen was groot. 

‘Doe boodschappen in Neder-
horst en maak kans op mooie 
prijzen’ was de leus van de Gro-
te Verloting van de onderne-
mers rond het Willie Das Plein. 

In iedere winkel of horecage-
legenheid konden de klanten 
tussen 1 en 31 december hun 
kassabon, voorzien van naam 
en telefoonnummer, in een 
speciale doos deponeren. Die 
kassabon was het lotnummer. 
Welnu, dat hebben de 12 deel-
nemende bedrijven geweten. 

Volgens Jessica Kroon van de 
gelijknamige fi etsenwinkel was 
er een stampvolle vuilniszak 
met loten. Daaruit trokken de 
initiatiefnemers de namen van 
de winnaars, die namen kwa-
men in een doosje. Met de as-
sistentie van de kleine Melina 
uit de wijk NederVecht trok 
Jessica een naam. De spanning 
was om te snijden als de win-
naar naar voren kwam, want 
die mocht uit een andere fraai 
versierde doos blind een briefj e 
met een prijs pakken. Er waren 
twaalf pakketten ter waarde 
van 25 euro, allemaal samen-
gesteld door de deelnemende 
winkeliers. Het varieerde van 
een kist met planten tot een 
vlees- of broodpakket of een 
vol krat met levensmiddelen. 
De winkeliers hadden echt hun 
best gedaan om een aantrek-
kelijke surprise aan te bieden.  

Gewoon een cadeau-
bon was ook welkom. 
De dames en heer rond 
de tafel waren allemaal 
blij met wat ze gewon-
nen hadden. Er waren 
twee hoofdprijzen van 
€ 125,00. Mevrouw F. 
Groenestein won een 
dinerbon bij restau-
rant Golden Crown en 
Renate Bergman voor 
dezelfde waarde een 
etentje bij Brasserie Het 
Spieghelhuys.  

Positieve decemberactie 
Klanten, horeca en winkeliers 
in Nederhorst den Berg heb-
ben de afgelopen maanden veel 
hindernissen moeten nemen 
en geduld moeten hebben. 
Door de werkzaamheden aan 
riolering en renovatie waren 
verschillende zaken rondom 

het plein slecht bereikbaar. 
Nu alle hekken weg zijn, veel 
plekken opnieuw zijn bestraat, 
lantaarnpalen en bomen zijn 
geplaatst is het einde in zicht. 

Deelnemende winkeliers 
en horeca 
De zaken die meededen aan de 

Blije winnaars decemberactie Willie Das Plein

Zaterdag jl. was de traditionele 
Nieuwjaarsreceptie van het be-
stuur van ‘Vrienden van Veen-
staete’, die werd gehouden 
in de Brasserie van bovenge-
noemd woon-/zorgcentrum in 
Kortenhoef. Deze receptie was 
bijzonder geanimeerd.

Al werd hiermee het nieuwe 
jaar ingeluid, het was tevens de 
afsluiting van het ‘oude’, waarin 
onder auspiciën van de ‘Vrien-
den’, niet minder dan 14 (!) ge-

varieerde activiteiten werden 
georganiseerd. Dit aantal geeft  
overduidelijk de doelstelling 
weer van deze stichting, nl. om 
een zinvolle bijdrage te leveren 
aan het welzijn van de bewoners 
van ‘Veenstaete’, het naastgele-
gen appartement ‘de Veenacker’, 
de bewoners van de apparte-
menten in de J.F. van Heumen-
hof en de bewoners van het 
voormalige seniorencomplex 
gelegen aan de Oudergaarde 
en de Anton Smeerdijkgaarde. 

Deze extra activiteiten werden 
georganiseerd naast de activi-
teiten die dagelijks in ‘Veen-
staete’ worden gehouden, zoals 
handwerken, koersballen en 
het gezamenlijke koffi  e-uurtje 
dat wordt gesponsord door de 
Kerkgemeenschap ‘de Graan-
korrel’, gevestigd aan het Zuider-
einde in ‘s-Graveland. Dit laatste 
is een heel bijzonder initiatief.

Nieuwjaarstoespraak
De voorzitter van de stichting 
‘Vrienden van Veenstaete’, Ties 
Hagen, heette de aanwezigen 
hartelijk welkom. In zijn toe-
spraak bracht hij zijn dank uit 
aan de donateurs van de stich-
ting, die het mogelijk maakte 
om in het afgelopen jaar alle 
extra activiteiten te realiseren. 
Momenteel zijn er ruim 160 
donateurs. Hierbij benadrukte 
hij wel dat zonder de hulp van 
vele vrijwilligers uit onze drie 
dorpen al die activiteiten, on-

Nieuwjaarsreceptie 
‘Vrienden van Veenstaete’

decemberactie: Brasserie Het 
Spieghelhuys, Brinkers Mode 
en Lingerie, Passifl ora Bloem-
binderij, Restaurant Golden 
Crown, Bakkerij De 7 Heerlijk-
heden, Cafetaria Happy Food, 
Apotheek Nederhorst, Kroon 
Tweewielers, Kapsalon La Pa-
pilotte, Slagerij Ton Vernooij, 
Bloemsierkunst Lydi en Albert 
Heijn. 

Sfeerbeeld van de 
geanimeerde receptie

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

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN

                       We zijn woensdag tot en met zondag open.

danks de beschikbare fi nancië-
le middelen, niet georganiseerd 
konden worden.

Lunchroom met zonnig terras
Het stokpaardje van Ties Ha-
gen, die zijn wens uitsprak na-
mens het bestuur en de bewo-
ners waarvoor de stichting zich 
inzet, is het realiseren van een 
lunchroom in winkelcentrum 
‘de Meenthof ’ met zomers een 
zonnig terras. Dit niet alleen 
voor de bewoners van ‘Veen-
staete’, plus de genoemde seni-
orencomplexen in Kortenhoef, 
maar uit de vele ontvangen 
reacties op deze doelstelling, 
blijkt dit ook een grote wens 
te zijn van de dorpsbewoners 
die voor hun boodschappen 
het winkelcentrum bezoeken. 
Daaraan ook toegevoegd de 
vele toeristen die zomers bij 
het bezoeken van onze fraaie 
omgeving, per fi ets over de 
Kerklaan rijden, op zoek naar 
een uitspanning voor een kop-
je koffi  e of een verfrissing. Het 
verbaast hen bijzonder dat er 
in ‘de Meenthof ’ een koffi  eshop 
ontbreekt. Eindelijk komen er 
ook vanuit de lokale politiek 
reacties binnen en de eerste 
was die van de Christen Unie, 
gevolgd door de PvdA. Met 
belangstelling ziet Hagen dan 
ook uit naar de inhoud van de 
verkiezingsprogramma’s van de 
lokale politieke partijen met het 
oog op de komende gemeente-
raadsverkiezingen in maart a.s. 
Na zijn toespraak werd er een 
toost uitgebracht op het nieuwe 
jaar. Onder het genot van een 
hapje en een drankje verliep het 
vervolg van de receptie bijzon-
der geanimeerd.

Ankeveense Agenda
ANKEVEEN- Er is nu een 
eigen Ankeveense Agenda. 
Alle verenigingen en andere 
belanghebbenden hebben een 
inlogcode gekregen om de 
verenigings-eigen-afspraken 
erin te zetten. Alle verenigin-
gen hebben een eigen kleur, 
zodat ze in de planning ge-
makkelijk te herkennen zijn.
Het is verder aan de vereni-
gingen zelf om hun (Anke-
veense) afspraken erin te ver-
melden en om bij het zoeken 
naar een datum voor een ac-
tiviteit of evenement even de 
agenda te raadplegen of er op 
je gekozen ‘concept’ datum 
niet al een afspraak in de An-
keveense agenda staat, waar 
je mogelijk elkaar in de weg 
zit voor het krijgen van pu-
bliek en parkeerruimte kan 
dan ook nog een item zijn.
De agenda is te vinden op 
www.ankeveenseagenda.nl
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Goed voornemen?
Koolhydraatarm brood

€ 2,20
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Lezers schrijven... 

Geboren en getogen in Bra-
bant ben ik tot mijn spijt 
niet echt opgegroeid met de 
schaatssport. Maar sedert mijn 
komst naar deze regio heb ik 
met opperste verbazing gezien 
hoe mensen die in een winter-
slaap dreigden af te zakken, bij 
het eerste natuurijs door het 
schaatsvirus een metamorfo-
se ondergingen en plotseling 
in levendige sportievelingen 
veranderden. Ik heb altijd ja-
loers gekeken naar die soepele 
schaatsers die moeiteloos zoef 
zoef over dat ijs zweven. Wat 
moet dat een genot zijn. Ge-
lukkig heb ik me gretig door 
die schaatskoorts laten be-
smetten, tochten gereden en 
van de sfeer genoten, maar ik 
bleef wel altijd een wat stijve, 
bangige goedwillende krabbe-
laar. Heb mezelf wijs gemaakt 
dat ik gewoon te laat begonnen 
ben.
Maar nu ben ik oma, woon in 
het dorp Nederhorst en heb 
mijn kleinzoons uit Utrecht, 5 

en 2 jaar, hierheen gelokt voor 
de schaatslessen. De 2-jarige 
Sieb is niet te houden maar 
mag nog niet.  Echter 5-jarige 
Onno liet zich paaien (verle-
den jaar moesten we hem nog 
huilend uit de rij plukken) en 
hij deed zijn best, onder de 
bezielende leiding van een 
droomteam van jonge vrij-
willigers die iedere zondag-
ochtend fris en fruitig klaar 
stonden. Onno is geen natuur-
talent gebleken; was aanvan-
kelijk best angstig en kroop 
vaak stiekem naar de zijkant, 
waar papa en mama hem aan-
moedigden en waar hij zich 
lekker aan een balk vast kon 
houden. Maar al snel werd hij 
daar buitengewoon professio-
neel weggeplukt en vriendelijk 
en beslist met een zwaai weer 
in het midden van de groep 
gezet. En tot onze verrassing 
zagen wij hem in die 7 weken 
iedere zondag vooruit gaan en 
de ijzers onder zijn voetjes de 
baas worden. “Zag je hoe hard 

ik al kan oma?”
Met bewondering en ontroe-
ring heb ik naar deze jonge 
mensen gekeken, die al die we-
ken op de vroege zondagoch-
tend zoveel geduld wisten op 
te brengen voor deze kleuters, 
de angstige en de dromers, de 
altijd sippe, de laatkomers en 
de stoere exemplaren. Ik weet 
zeker dat een kind dit nooit zal 
vergeten, die eerste schaats-
lessen hier bij Nederhorst on 
Ice.  Dreamteam Tirza, Jyllus, 
Senne, Henne Jan en Ruben, 
jullie zijn geweldig. Ook al 
wordt Onno wellicht nooit een 
ster op de schaats, jullie heb-
ben hem wel het plezier van de 
sport bijgebracht en wij, zijn 
ouders en grootouders, heb-
ben al deze weken genoten. En 
niet te vergeten, Arthur, Jan 
Willem, Cor en Gert, dank jul-
lie wel! Hopelijk eind van dit 
jaar weer een nieuwe ronde.

Annelies de Wit

Eerste schaatslessen Dreamteam Nederhorst on Ice

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

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

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

WIJDEMEREN - Senioren, 
chauff eurs met rijbewijs C/D/E 
en overige automobilisten die 
voor verlenging van hun rijbe-
wijs moeten worden gekeurd, 
kunnen hiervoor terecht op 
het spreekuur d.d. 19 januari  
in het Gemeentehuis, Rading 
1. Schikt de datum u niet dan 
zijn er andere mogelijkheden 
elders in de regio.

Tarief: € 40,00 voor de B/E keu-
ring en € 55,50 voor chauff eurs 
met rijbewijs C/D/E.  Voor in-
formatie en een afspraak belt 
u tijdens kantooruren naar het 
landelijke afsprakenbureau van 
Regelzorg Rijbewijskeuringen: 
088 23 23 300. 
Zelf een datum plannen kan via 
www.regelzorg.nl. 
Geadviseerd wordt om ten 

minste 4 maanden voor het 
verlopen van de geldigheid van 
het rijbewijs een afspraak te 
maken voor een keuring. Veel 
gemeenten verstrekken geen 
keuringsformulieren (Eigen 
Verklaring met Geneeskundig 
Verslag) meer en verwijzen 
naar het CBR. De Eigen Verkla-
ring is echter ook verkrijgbaar 
bij Regelzorg en kost € 41,00.  

Keuringen voor rijbewijs
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Ondernemers Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF- Hilvis is 
een graag geziene vis-
verkoper op de Meen-
thof in Kortenhoef. Vol-
gens eigenaar Martijn 
de Graaf is vis niet alleen 
lekker maar ook gezond. 

Het Voedingscentrum 
adviseert al jaren vet-
te vis omdat dit goed is 
voor de hersenen en je 
lichamelijke gesteldheid. Maar 
wat men niet zo snel weet, is 
dat niet alleen de vette vissoor-
ten gezond zijn, maar ook de 
niet-vette vis is supergezond en 
heeft  een positief eff ect op zo-
wel lichaam als geest. De veel-
heid van Omega-3 vetzuren, 
DHA en EPD zorgen voor een 
positief eff ect op de lichamelij-
ke gezondheid. Deze gezonde 
onverzadigde omega-3 vetten 
verminderen de kans op hart- 
en vaatziekten en helpen het 
cholesterolgehalte te laten da-
len. Ook zijn er aanwijzingen 
dat omega-3 vetten het risico 
op hoge bloedruk, dementie 
en andere hersenaandoeningen 
verkleinen. Naast deze goede 
vetten levert vis veel waarde-
volle voedingsstoff en zoals 
eiwitten van hoge kwaliteit, 
vitamines en mineralen. Van 

nature krimpen de hersenen op 
oudere leeft ijd langzaam. Het 
regelmatig (1-2 keer per week) 
eten van vis voorkomt deels 
dit hersenvolumeverlies. Het 
maakt dan niet uit of je vette vis 
eet of niet vette vis. 

Wat is vette vis?
Vette vis bestaat voor meer dan 
10% uit vet: makreel, haring, 
zalm, paling, heilbot, sardien, 
forel.
Matige vette vis bevat 2 tot 10% 
vet: baars, schol, tong, tonijn, 
zeewolf, zeeduivel. Magere vis 
heeft  een vetpercentage van 
minder dan 2%: kabeljauw, 
schelvis, wijting, koolvis.

Hilvis staat iedere dinsdag en 
vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur 
naast de Jumbo in Kortenhoef.

Gezonde hersenen 
met vis

REGIO - Kinderen zitten vol 
emoties en moeten nog leren 
om hiermee om te gaan. Hoe 
pak je dat als ouder aan? Hoe 
geef je je kind ruimte maar stel 
je tegelijkertijd ook grenzen? 
Daarover gaat de driedelige 
workshop Heppie?! 

Speciaal voor ouders met kin-
deren van 2 tot 12 jaar, biedt 
Jeugd en Gezin de workshop 
Heppie?!  Die bestaat uit drie 
bijeenkomsten van twee uur, 
waarin de basisemoties ‘boos, 
bang en bedroefd’ centraal 
staan. Daarbij krijg je concre-
te tips om ruimte te geven aan 
emoties maar ook grenzen te 
stellen aan gedrag. Als ouder 
wil je immers dat je kind zich-
zelf kan zijn maar ook dat hij 
rekening houdt met zijn omge-
ving.  
 
Heppie?! 
start in januari 
De workshop start 18 janua-
ri in Bussum en vindt op drie 

opeenvolgende donderdagen 
plaats tussen 20.00 en 22.00 
uur. De kosten voor deelname 
zijn 30 euro per ouder(paar). 
Ouders uit de hele regio Gooi 
en Vechtstreek zijn welkom.  
 
Aanmelden en informatie  
Voor informatie en aanmelden 
kun je terecht op de website 
van Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek: www.jggv.nl (cur-
susaanbod). Ook kun je bellen 
naar het inhoudelijk spreekuur: 
(035) 692 63 50 of een mail stu-
ren naar cursussen@jggv.nl. 
 

Leer meer over 
kinderen en emoties

WIJDEMEREN - Het nieuwe jaar 
is begonnen. Ben jij er klaar 
voor om eindelijk je hart te 
gaan volgen? Barbara Schriek 
van Be Happy & Healthy helpt 
je er graag bij. Op zaterdag 20 
januari organiseert ze een In-
spiratiedag met als thema: zet 
je intentie voor 2018.

Tijdens deze dag gaan we je 
hart openen. Je zet voor jezelf 
je intentie, je doel voor 2018 en 
via meditaties, lezingen en yoga 
sturen wij deze de wereld in. 
Power Yoga, meditaties, Yoga 
Nidra, lezingen en een vegeta-
rische lunch. Jacqueline Evers 
van Kundalini ’t Gooi komt 
Kundalini Yoga verzorgen. 

Kies in 2018 voor jezelf en ga 
mee met deze reis naar jezelf! 
Er zijn nog een aantal plekken 
beschikbaar.

Kosten: € 65 p.p. Waar: Stichtse 
Kade 1a, Ankeveen. Koop een 
ticket via www.behappyand-
healthy.nl of mail naar barba-
ra@barbaraschriek.com

Zet je intentie voor 2018

Ze vormen het hart van onze 
samenleving: de ondernemers. 
Reden voor de redactie van 
het Weekblad Wijdemeren om 
regelmatig een lokale onder-
nemer in de schijnwerpers te 
plaatsen. Steeds zullen we een 
ondernemer uit onze dorpen 
een aantal vaste vragen voor-
leggen. ( Wilt u ook graag een 
keertje? Mail naar redactie@
dunnebier.nl)

VETSLANK

1.HET BEGIN 
Ik ben door mijn baan als fysio-
therapeut sinds 1991 werkzaam 
in de gezondheidszorg. Hier-
door kwam ik ook in aanraking 
met mensen die worstelen met 
overgewicht. Ik kon die men-
sen dan goede adviezen geven 
over bewegen. Het leek mij in-
teressant om deze mensen nog 
beter te kunnen adviseren, dus 
behalve over bewegen ook over 
gezonde voeding. Daar komt 
nog bij dat overgewicht een 
steeds groter maatschappelijk 
probleem is en heel veel ge-
zondheidsrisico’s met zich mee 
brengt. Met mijn kennis en er-
varing wil ik mensen heel graag 
helpen om samen met hen te 
streven naar een gezond ge-
wicht. Het is voor mij een uit-
daging en een passie omdat een 
afname van  5 – 10 % lichaams-
gewicht al een aanzienlijke ge-
zondheidswinst oplevert.

2. ONS BEDRIJF
Ik ben destijds naast mijn baan 
gestart met een opleiding tot 
gewichtsconsulent. Ik heb een 
jaar geleden mijn eigen praktijk 

aan huis opgericht 
in Ankeveen. De 
praktijk heet Vets-
lank. Ik ben aan-
gesloten bij de Be-
roepsvereniging 
Gewichtsconsu-
lenten Nederland 
(BGN). Dat houdt in dat ik me 
aan de richtlijnen van de ver-
eniging houd en dat veel verze-
keraars de begeleiding vergoe-
den. De begeleiding bestaat uit 
een weegmoment, advies over 
gezonde voeding en advies ten 
aanzien van beweging. Een heel 
belangrijk onderdeel is natuur-
lijk ook bewustwording en ge-
dragsverandering. Ik werk met 
een persoonlijke aanpak omdat 
de behoeft e per persoon ver-
schilt. Zo kan ik bijvoorbeeld 
een voedingsschema maken 
voor iemand, maar een ander 
kan behoeft e hebben aan een 
stok achter de deur.  

3. WIJ ZIJN DE BESTE
Zoals ik al zei: naast uitleg over 
gezonde voeding, is bewegen 
een belangrijk onderdeel van 
de begeleiding. Omdat ik ook 
fysiotherapeut ben, kan ik 
mensen goed adviseren over de 
diverse vormen van bewegen, 
het nut van bewegen  en te-
vens motiveer ik ze om (meer) 
te gaan bewegen. Als mensen 
het moeilijk vinden om te gaan 
bewegen, kunnen we dit samen 
gaan doen. Ook je leefstijl ver-
anderen is heel belangrijk om je 
streefgewicht te kunnen beha-
len. Ik krijg dagelijks te maken 
met mensen die door lichame-
lijke klachten hun leefstijl moe-
ten aanpassen.

4. DE TOEKOMST
Ik wil mijn praktijk uitbouwen 
en ook gaan starten met wan-
delgroepen. Laagdrempelig zo-
dat mensen in groepsverband 
samen kunnen bewegen. Ze 
kunnen dan ook ervaringen 
uitwisselen en elkaar stimule-
ren.

5. WAT WE NOG KWIJT WILLEN
Mensen mogen mij altijd vrij-
blijvend mailen, bellen en ap-
pen als ze vragen hebben over 
mijn bedrijf Vetslank, over de 
begeleiding of andere vragen. 
Natuurlijk kunnen ze ook op 
mijn website terecht. Het is 
geen kwestie van een dieet vol-
gen, maar gezond eten! Je mag 
alles eten maar het is belang-
rijk om bewuste keuzes te ma-
ken. Ik wil graag eindigen met 
mijn motto: Gezond en fi t zijn 
is geen modetrend maar een 
leefstijl!     

Met vriendelijke groet,
Irene Voshol 

Vetslank 
Elisabeth de Walélaan 36
1244 PC Ankeveen
0639825130 
www.vetslank.com,
info@vetslank.com
ma, wo, vr: 19.00 – 22.00 u.
di, do:09.00 – 22.00 u.
za: 09.00 – 13.00 u. 

Ondernemers 
in het Kort
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Slotlaan 9, Nederhorst den Berg

Wonen in het groen met alle dorpse voorzieningen bin-
nen handbereik! Uitgebouwde en voll. gerenoveerde 2^1 
kap gezinswoning uit 1926 met 4 slaapk. De  woonopp. is 
139 m2 en het perceel grond is 484 m2. Vanaf het terras en 
het zwembad in de achtertuin heeft  u een prachtig uitzicht 
over de weilanden van de Horn- en Kuijerpolder.  

Vraagprijs € 449.000 k.k. 

NIEUW

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

Madelijn
Beste wensen

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en 
Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft 
een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar 
huishouden niet compleet zijn zonder behaar-
de vrienden. Jongvolwassen pup Jagger, kat 
Madammeke en konijnen Antonio en Schnitzel 
horen er dan ook helemaal bij. Ze eet eitjes van 
haar eigen kipjes, wordt ‘s ochtends gewekt 
door haar eigen haan en rijdt in haar vakanties 
graag te paard door de natuur.
 
Net zoals 2016, ging óók 2017 veel te snel voor-
bij. Voordat ik het goed en wel beseft e, stond ik 
alweer met een champagnefl ûte in mijn handen 
om 2018 te verwelkomen. Goede voornemens 
had ik niet. Die heb ik nooit. Maar stiekem had 
ik best wel een marathon willen lopen, geld wil-
len sparen, een boek willen schrijven of de één 
of andere topprestatie van wereldniveau willen 
leveren; een vermelding in het Guinness Book 
of Records met één of ander onbenullig record 
(synchroon alfabet boeren of geblinddoekt 
zaklopen) of zo iets dergelijks. Én ik had wel 
de loterij willen winnen. Da’s dus allemaal niet 
gelukt. Maar dat is niet erg hoor want Jagger is 
bij ons komen wonen, ik heb lange tochten te 
paard gemaakt, Cuba bezocht, meerdere fan-
tastische feesten overleefd, paling gerookt, 25 
columns geproduceerd, een dependance van 
mijn praktijk in Loosdrecht geopend, een jaar 
hard gewerkt dus, veel nascholing gevolgd en 

ontelbare mooie mo-
menten gehad. Maar 
dit jaar was niet alleen 
maar dolle pret. We hebben behoorlijk in de 
rats gezeten om goede vrienden die echt voor 
hun leven hebben moeten vechten. We zijn 
zo dankbaar dat die er nog zijn en dat ze er zo 
goed ‘vanaf ’ zijn gekomen. En dit jaar moes-
ten we afscheid nemen van mijn allerliefste 
schoonmoeder. 

Voor ons was 2017 een bewogen jaar, met ups 
en downs. Maar toch, al met al, een goed jaar. 
Er zijn zo veel mensen die het zoveel slechter 
hebben dan wij. We leven in een wereld vol 
haat, intolerantie en ontevredenheid. Een we-
reld vol menselijk leed, natuurrampen, burger-
oorlogen, terrorisme en zinloos geweld. Zoveel 
ellende heeft  onze voordeur gepasseerd. Ik be-
sef me zó goed dat ik héél dankbaar moet zijn. 
Dankbaar dat we gezond en gelukkig zijn. 

Goede voornemens heb ik niet voor 2018. 
Want die heb ik dus nooit. Maar ik heb wél 
beste wensen. Een héle hoop. Voor iedereen en 
mezelf natuurlijk! Ik wens iedereen een beest-
achtig gelukkig en gezond 2018!!! 
 

Madelijn de With 
06 - 22 73 21 36

(madelijn.wiewatwaar@gmail.com)

NEDERHORST DEN BERG- 
Hebt u een project, een kleine 
of grote klus? En bent u op zoek 
naar een betrouwbare en all-
round timmerman. Dan bent 
u bij bouwbedrijf Van Emden 
aan het juiste adres. U kunt 
bij mij terecht voor uw onder-

houd, nieuwbouw, restauratie-
werk, renovatie en verbouw. 
Ik help u graag u plannen en 
ideeën te realiseren en kan u 
advies geven waar het nodig is. 
Ik denk graag met u mee naar 
de beste oplossing. Ik ben een 
gedreven timmerman en doe 

het werk met passie en vreugde 
en werk naar de resultaten die u 
verwacht. Hebt u vragen of wilt 
u een vrijblijvende off erte, dan 
kunt u gerust contact met mij 
opnemen.
Mail naar: info@bouwbedrijf-
vanemden.

Lars van Emden, 
uw allround timmerman

Zondag 21 januari wordt er 
weer een Nescio-lezing gehou-
den in het Oude kerkje aan de 
Kortenhoefsedijk 168 in Kor-
tenhoef. 

De lezing begint om 11.00 uur 
en de spreker is Prof. Dr. Har-
men Verbruggen over ‘Duur-
zaamheid: waarheid en wijs-
heid’. Lukt het de mens om 
met zijn technologisch vernuft  
de temperatuurstijging te be-
perken tot de afgesproken 2 
graden Celsius, zoals afgespro-
ken op de VN Conferentie in 
Parijs in 2015? Het concert 
rond de lezing wordt verzorgd 
door de zussen Martha en 
Maaike Roelofs, bekenden in 
de Vechtstreek. Martha was in 
1996 oprichter en dirigent van 
zangcursus Loenen a/d Vecht 
en projectkoor Breukelen, la-

ter samengevoegd tot het koor 
‘De Poldermodellen’. Maaike 
was van 2007 – 2012 dirigent 
van amateurorkest ‘Masetto’ in 
Maarssen. Zij brengen nu rond 
de lezing een liederenprogram-
ma, begeleid op cello en vleu-

gel.
Entree: € 10,00 incl. kopje kof-
fi e/thee, kinderen vrij entree.
Zie ook: 
www.osg-kortenhoef.nl

Maaike Roelofs

Nescio-lezing/koffi  econcert
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Literatuur Door: Kees Blase

Restaurant Vlaar aan het Noor-
dereinde heeft de afgelopen 
maanden een metamorfose 
ondergaan. Het restaurant is 
gerestyled met een modern, 
stijlvol en comfortabel terras 
en interieur. Het jonge keu-
kenteam is uitgebreid om nog 
meer aandacht te besteden 
aan de culinaire, pure en ver-
se gerechten. Om dit te vieren 
biedt het ’s-Gravelandse top-
500 restaurant een winterspe-
cial aan in de maanden januari 
en februari met een gastrono-
misch 3-gangen menu voor 
slechts € 29,50. 

Vernieuwd
Het interieur is omgetoverd in 
een frisse, botanische sfeer en 
het terras is geheel vernieuwd 
in mediterrane stijl met een 
betere afsluiting van de weg 
door glas. Verder vind je in het 
monumentale koetshuis een 
prachtige nieuwe privé ruimte 
aan het water met steigerter-

ras, de Tasting Room. En Vlaar 
heeft  haar culinaire service uit-
gebreid met het concept Chef ’s 
Table; luxe catering voor thuis 
of op het werk.

Proef onze winterspecial
Ontdek het vernieuwde Vlaar 
met een extra bijzonder chef ’s 
menu van drie gastronomische 
gangen voor een aantrekkelijke 
prijs tijdens de wintermaanden 
januari en februari. Geniet van 
deze winterspecial voor lunch 
of diner voor slechts € 29,50 
per persoon. Vanzelfsprekend 
wordt er rekening gehouden 
met vegetarische of dieetwen-
sen die vooraf kunnen worden 
doorgegeven bij de reservering. 

Nieuwe Tasting Room 
aan het water 
Neem tijdens je bezoek ook een 
kijkje in de recent gelanceerde 
Tasting Room; een nieuwe ex-
clusieve privé ruimte aan het 
water die is  voorzien van een 

moderne kookunit. Deze is 
geschikt voor groepen tot 16 
personen voor zakelijke bijeen-
komsten, private dining, ver-
gaderingen, trainingen of live 
cooking met een privé chef. 

Chef’s Table; luxe catering 
voor thuis of op het werk
Restaurant Vlaar biedt met 
Chef ’s Table live cooking op lo-
catie voor een aangeklede bor-
rel, walking lunch of walking 
dinner. Catering in het gehele 
Gooi mét de culinaire kwali-
teit, vers beleving en gastvrije 
service die je van ons gewend 
bent. Vraag een vrijblijvende 
online off erte aan op www.res-
taurantvlaar.nl onder Catering. 

Reserveer snel
Reserveren kan online via www.
restaurantvlaar.nl/reserveren of 
tel. 035 - 656 1661. Restaurant 
Vlaar is zeven dagen per week 
geopend voor lunch, diner, ver-
gaderen en private dining. Het 
keukenteam onder leiding van 
Danny Rijs kookt op een crea-
tieve en vernieuwende manier 
frisse, pure en verse gerechten. 
Er wordt met de seizoenen 
meegekookt en alles is huisge-
maakt. 
  
Restaurant Vlaar 
Noordereinde 129,
’s-Graveland, tel. 035-6561661,
www.restaurantvlaar.nl 

Beleef vernieuwde restaurant 
Vlaar met winterspecial

Drie jaar werkte Arie van Wijhe 
aan zijn derde boek. ‘Snap je 
wat ik bedoel?’ is een liefdevol, 
aangrijpend maar ook humo-
ristisch relaas van een vader 
met een dochter met een be-
perking. 

Door: Herman Stuijver

Al vroeg valt op dat Marije zich 
anders ontwikkelt dan ande-
re kinderen. Ze ligt ’s nachts 
tandenknarsend in haar bedje, 
kijkt het liefst niemand aan en 
kan uren in haar eigen wereld 
verdwijnen. Wanneer ze vijf 
is, wordt na een reeks onder-
zoeken eindelijk de diagnose 
gesteld: Marije is autistisch. In 
de woorden van de arts heeft  ze 
een ‘vlekje’. Arie en zijn vrouw 
Ria weigeren in zulke termen 
over Marije te denken. Samen 
met zijn vrouw helpt hij haar 

om op eigen voorwaarden haar 
plek in de wereld te vinden. Er 
komt een bijzonder talent aan 
de oppervlakte. Van verlegen 
peuter ontwikkelt Marije zich 
tot een zangeres die uitver-
kochte zalen inpakt. Recent 
was ze nog te bewonderen op 
het Knoop-Gala met Paul de 
Leeuw in theater Carré. 

Geen makkelijke weg
Het is geen gemakkelijke weg. 
De maximale zelfstandigheid 
die Arie en Ria hun dochter 
gunnen, brengt grote risico’s 
met zich mee. Om tot Marije 
door te dringen, moeten haar 
ouders leren omgaan met de 
geheel eigen logica waaraan zij 
koppig vasthoudt. ‘Snap je wat 
ik bedoel’ is een standaarduit-
drukking van Marije wanneer 
ze een gesprek of discussie 
met haar ouders afsluit. Een 

communicatie met vele ups en 
downs, het boek geeft  talloze 
emotionele voorbeelden van 
hoe de ouders de verstandhou-
ding met hun dochter willen 
onderhouden. Dat valt niet 
altijd mee, woede-uitbarstin-
gen, slapeloze nachten. Maar 
ook momenten die het alle-
maal waard maken. Wanneer 
Marije, op haar unieke manier, 
plotseling laat merken hoeveel 
haar ouders voor haar beteke-
nen. Dat beschrijft  Arie onder 
andere in de proloog van het 
boek van 386 pagina’s. Meest-
al neemt Marije afscheid met 
‘Nou aju, hè’. Nu kijkt ze papa 
opeens aan en zegt: ‘Soms denk 
ik wel eens, pa, hoe moet het nu 
verder met mij, als jij en mama 
er niet meer zijn? Snap je wat ik 
bedoel?’ De hele weg naar huis 
lopen de tranen bij Arie over 
zijn wangen. Dat dit zelfs Ma-

Arie van Wijhe schreef ‘Snap je wat ik bedoel?’ 

Leven met autisme anders en bijzonder
rije bezig houdt. 
In het boek beleeft  
Arie veel avonturen 
met zijn dochter. Over 
de ellende met een te-
lefoonabonnement, 
over het zelfstandig 
reizen per openbaar 
vervoer, over een mo-
gelijke loverboy, over 
de verkering, over de 
vooroordelen, over 
een ernstige vecht-
partij, enzovoort. Ook 
moet Van Wijhe de 
strijd aangaan met 
de bureaucratie in de 
zorg. Gelukkig is hij door zijn 
opleiding en ervaring met de 
zorgsector in staat om dat ra-
tioneel te doen. Maar je zou 
wanhopig worden van de wir-
war aan regels van de Sociale 
Verzekeringsbank, Persoons 
Gebonden Budget, Zorgkan-
toor, CAK en Belastingdienst. 

Perfecte mens
“Alle sores die in het boek aan 
de orde komen, zijn het waard 
geweest. De dieptepunten heb-
ben we doorstaan, de hoogte-
punten koesteren we” zegt Arie. 
“Marije geeft  kleur aan ons en 
mijn leven. Zo lang als ik leef, 
zal ik voor onze dochter blijven 
zorgen.” Die ook hoopt dat zijn 
boek de lezers aan het denken 
zet hoe wij omgaan met men-
sen die anders zijn. Dat autisme 
niet louter en alleen een zaak is 
van de medische wereld en de 
zorg. Maar dat het ook te ma-

ken heeft  hoe je naar de mens 
kijkt in de samenleving. Goede 
begeleiding door zorg en on-
derwijs zou aan het begin een 
betere preventie kunnen bete-
kenen. 
Arie van Wijhe: “Stop met het 
zoeken naar de perfecte mens, 
want die bestaat niet. Maar zorg 
voor elkaar om wie we zijn en 
wat we nodig hebben.”

Te koop
Het boek is te koop bij de 
plaatselijke boekhandels: CW 
’76 te Kortenhoef en Bruna te 
Loosdrecht. Ook bij uitgeverij 
SAAM en bol.com. Arie van 
Wijhe is beschikbaar voor le-
zingen. Binnenkort is hij aan-
wezig bij de Ned. Ver. Autisme, 
met wie hij ook samenwerkt.
Snap je wat ik bedoel; ISBN; 
978949221205; paperback; 
SAAM-uitgeverij; 388 pagina’s; 
€ 17,95

Post ’s-Graveland
Nieuws Brandweer

Op 28 december kregen wij een 
melding van een woningbrand 
op het Noordereinde in ‘s-Grave-
land. Na enig zoekwerk bleek het 
te gaan om een wit huis wat met 
lichtjes versierd was en op af-
stand inderdaad op een uitslaan-
de brand leek. Onverrichte zaken 
gingen wij weer retour kazerne.
Op 29 december werden wij op-
geroepen voor een grote brand 
in Kerkelanden. In één van de 
verzorgingsfl ats was brand in 
een meterkast uitgebroken. 
Hierop moest er een verdieping 
ontruimd worden. De brand was 
snel geblust en de ontruiming 
verliep voorspoedig.
Op 3 januari werden wij gewekt 
door onze pager voor een mel-
ding vanaf de Herenweg in An-

keveen. Daar was door de wind 
een boom over het fi etspad en de 
weg gevallen. De boom hebben 
wij in stukken gezaagd en de weg 
en het fi etspad weer begaanbaar 
gemaakt. ’s-Avonds om even voor 
elf uur kwam er een melding bin-
nen van stank/hinder lucht (CO) 
in een woning aan de Beatrixweg. 
De bewoners waren niet lek-
ker geworden. Hoewel wij niets 
hebben gemeten, hebben wij de 
gaskraan toch dichtgedraaid en 
geadviseerd om een installateur 
hier naar te laten kijken.
Op 4 januari kwam er een mel-
ding van een kerstboom in de 
brand naast een vuilcontainer 
aan het Zuidereinde. Ter plaatse 
gekomen was het vuur inmiddels 
uit.
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Natuur

NEDERHORST DEN BERG- 
Het is volop winter. Sneeuw, 
regen, wind en af en toe zon-
neschijn wisselen elkaar af. 
Wij kunnen lekker binnen zijn, 
maar veel vogels en andere bui-
ten wonende beestjes niet. Die 
zoeken beschutting en heb-
ben het niet makkelijk om aan 
voedsel te komen. Daarbij kun 
je ze een beetje helpen. Als je 
in de buurt van je huis voer en 
water ophangt voor de vogels 
of stukjes kaas, brood of ha-
vermout strooit voor de schar-

relaars dan komen ze elke dag 
bij jou in de tuin. Egeltjes zijn 
gek op appels of ander fruit en 
schoon drinkwater. Wel uit het 
zicht van de katten zetten. De 
Spotjes gaan ook aan de slag 
voor de vogels. Op zaterdag 13 
januari gaan de kinderen een 
voederplaats maken met o.a. 
een vetbollen poppetje. Hier 
worden de vogels helemaal blij 
van, dat zal je zien.
Er wordt weer geknutseld op 
de bovenverdieping van Kids-
wereld. 

De ochtend is van 9.30 – 11.30 
uur; Kosten zijn €3. Het Spot-
jesteam zorgt weer voor mate-
riaal en natuurlijk drinken en 
wat lekkers. Wij hebben er weer 
zin in! Tot 13 januari.

Wintertraktatie voor de vogels
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NEDERHORST DEN BERG – Het 
jaar 2018 begint met een pri-
meur: op 27 januari beleven de 
blazers van het Quantz Quintet 
hun première tijdens de Con-
certen op de Berg. Vol enthou-
siasme spelen deze vijf geta-
lenteerde musici dansen van 
onder meer Franse, Russische 
en Duitse meesters.

De vijf blazers van het ensem-
ble hebben hun sporen ruim-
schoots verdiend in onder meer 
het Koninklijk Concertgebouw 
Orkest en het Radio Filharmo-
nisch Orkest. Daarnaast maken 
drie van de musici samen met 
de Canadese stersopraan en 

dirigente Barbara Hannigan 
furore in het ensemble Ludwig.
In de knusse Willibrordkerk 
van Nederhorst den Berg zul-
len de blazers van het Quantz 
Quintet vooral dansen ten 
gehore brengen. Op het pro-
gramma staan werken van 
grote componisten als Debus-
sy, Tchaikovsky en Von Weber. 
Verder klinkt muziek van min-
der bekende namen, zoals De-
nes Agay en Niels Gade. 

“Dit zijn onze favoriete 
stukken uit ons repertoire”

Als klap op de vuurpijl speelt 
het Quantz Quintet een unieke 

bewerking van Th e Sound of 
Music.
“Dit zijn onze favoriete stukken 
uit ons repertoire”, vertelt fl ui-
tiste Ingrid Geerlings. “Het is 
lastig om werken te vinden die 
ook mooi klinken als ze alleen 
door blazers gespeeld worden. 
In deze werken komt de klank-
kleur van onze instrumenten 
schitterend uit.”

Geerlings kijkt ernaar uit om 
in de Willibrordkerk te spe-
len. “Het is zo intiem en je zit 
dicht op het orkest. We hopen 
dat je anders naar buiten gaat 
dan hoe je de kerk bent binnen 
gekomen. Dat het voelt alsof je 

onderdeel bent gewor-
den van ons kwintet.”

Kaartverkoop
U kunt uw concert-
kaarten bestellen via 
de website (www.con-
certenopdeberg.nl). 
Geen internet? Geen 
probleem! U kunt 
ook kaarten kopen 
bij Brinkers Mode en 
Lingerie, Dammerweg 
1 in Nederhorst Den 
Berg. U wordt verzocht 
contant te betalen. De 
kaarten kosten 17,50 
euro (inclusief programma-
boekje, koffi  e/thee in de pauze 

en een drankje na afl oop).

Dansen van Debussy, Tchaikovsky en Mahler

Première: het Quantz Quintet

Cultuur

NEDERHORST DEN BERG- Tot 1 
april kunt u dagelijks genieten 
van de schilderijen van Anne-
lies Moerings in Brasserie het 
Spieghelhuys. Voor haar is deze 
expositie een nieuwe start. 

Door: Herman Stuijver

“Kijk” wijst Annelies op een 
kleurrijk schilderij boven de 
schouw. “Dit noem ik ‘Feest’, 
het is voor mij het eerste schil-
derij na een periode waarin ik 
door ziekte niet kon werken.” 
Dat het om een ‘feest’ gaat, be-
hoeft  nauwelijks toelichting, 
zo uitbundig schitteren de felle 
kleuren je tegemoet. Verder-
op hangen ook kunstwerken 

uit haar kolorieke periode. In 
‘Metropool’ herken je straten 
en huizen in een afwisselend 
kleurpalet. Of het massale 
‘Weerspiegeling’ met kleurnu-
ances die je in een bepaalde 
sfeer brengen.
Al vanaf haar jeugd schildert 
Annelies. Tijdens haar oplei-
ding op de Vrije Academie 
adviseerde haar begeleider om 
een studie aan de Kunstacade-
mie te volgen. “Ik heb het vanaf 
1984 bijna vier jaar volgehou-
den. Het was echt te zwaar. Je 
moest heel veel werk maken 
en bovendien had ik daarnaast 
werk en een gezin. Dat ging 
niet meer.” Het belangrijkste 
motief om niet verder te gaan, 

Expositie in Spieghelhuys

Nieuwe start voor Annelies Moerings

’s-GRAVELAND- Op vrijdag 26 
januari bent u van harte wel-
kom bij een lezing over ‘De tui-
nen van de Buitenplaatsen’.  

De lezing vindt plaats in de 
Stalpaertkerk aan het Noorder-
einde 14 te ’s-Graveland. Vanaf 
20 uur zal Johan van Galen Last 
u vertellen over de rijke historie 
van de tuinen van buitenplaat-
sen als Gooilust, Schaep en 
Burgh, Boekesteijn en Hilver-
beek. Van Galen Last is als bos-
wachter Natuurbeheer van de 
’s-Gravelandse Buitenplaatsen 
van Natuurmonumenten een 
specialist op dit gebied. 
De lezing wordt georganiseerd 
in samenwerking tussen de 

Historische Kring ‘In de Glo-
riosa’ en de Stichting Daniël 
Stalpaert die de restauratie van 
de NH- kerk beheert en fi nan-
ciert. Voor de leden van beide 
clubs is de entree € 5,- en voor 
niet-leden is dat 8 euro. 
Leer de geschiedenis van de 
mooie dorpen kennen op deze 
mooie avond.

Lezing

Winterconcert Amicitia 
Zaterdag 27 januari geeft  
Amicitia haar jaarlijkse win-
terconcert in de Hervormde 
kerk op de Kortenhoefsedijk 
168. Bij het concert is Ma-
riette Steenvoorden als spe-
ciale gast aanwezig. Als win-
naar van ‘Maestro d’Amicitia 
2017’ haalt zij haar hoofd-
prijs op door de baton nog 
een keer ter hand te nemen 
en het orkest te dirigeren. De 
kerk is open vanaf 19.00 uur, 
om 19.30 begint het concert 
en de toegang is gratis. Na af-
loop is er een gezellige nazit 
in de Blokhut. Wees welkom!

was echter het feit dat Annelies 
nooit de ambitie heeft  gehad 
om professioneel als kunste-
naar aan de slag te gaan. “Dat 
vind ik te individualistisch, al-
leen jij en je kunst. Ik wil ook 

met mensen iets doen.”
Zo gaf ze cursussen met kunst 
als therapie, een mix van psy-
chosynthese en kunstzinnige 
vorming. Ook heeft  ze een 
tijd met workshops in onder 

andere kloosters verhalen als 
leidraad gebruikt voor een 
combinatie van muziek en 
schilderen. Een druk bestaan, 
waaraan plots een einde kwam 
door haar ziekte. “Ik was heel 
erg moe” zegt Annelies. Die in 
2014 haar laatste tentoonstel-
ling gaf in Boskoop. Daarvoor 
verspreid over minimaal 20 jaar 
had ze talloze exposities onder 
andere in Amsterdam, Rot-
terdam. Th olen en Hilversum, 
haar woonplaats.

Nu, dus een frisse nieuwe start 
in het Spieghelhuys, waar on-
geveer 15 werken hangen voor 
alleszins redelijke prijzen. Ook 
vroeger werk in olieverf of 
acryl kunt u bewonderen. Klei-
nere schilderijen als ‘koeien in 
de mist’ of een zelfportret van 
Annelies zijn duidelijk fi gura-
tiever. “Er is meer tussen hemel 
en aarde” meent Annelies “ik 
probeer die innerlijke beelden 
waarin natuur, religie of ande-
re gevoelens elkaar ontmoeten 
vast te leggen.” 

’s-GRAVELAND- Wandel op zon-
dag 14 januari vanaf 11.00 uur 
mee met de boswachter over 
de buitenplaatsen in ‘s-Grave-
land. Deze activiteit, speciaal 
voor volwassenen, duurt on-
geveer 1,5 uur. Bij terugkomst 
serveert restaurant Bramber-
gen bij het Bezoekerscentrum 
een heerlijke kom warme soep.

De ’s-Gravelandse buitenplaat-
sen kennen een boeiende ge-
schiedenis. Wat in de 17e eeuw 
begon als investering van rijke 
Amsterdamse kooplieden in 
ontgonnen heidegebied, groei-
de door de eeuwen heen uit tot 
een prachtig historisch natuur-
gebied met statige landhuizen 
op parkachtige landgoederen. 
Ga mee en ontdek de natuur 
en de cultuurhistorie op Boe-

kesteyn, Schaep en Burgh en 
Bantam. De boswachter weet 
de mooiste plekjes te vinden.
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 54-
b; 1243 JJ ’s-Graveland; 035 - 
656 30 80
Leden Natuurmonumenten € 
5,00;  niet-leden € 8,-www.na-
tuurmonumenten.nl/bcgooi-
envechtstreek
 

Foto: © Natuurmonumenten – 
Pieter Huisman - 

Wandel mee
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KAN Nieuws Januari
Door:  Willeke Veens - van der Wal en Maurice Lagemaat

Allereerst willen wij u via deze 
weg een gezegend Nieuw-
jaar toewensen en alle goeds. 
In de KAN parochies hebben 
wij dit al gedaan op de tradi-
tionele nieuwjaarsreceptie in 
Ankeveen, Kortenhoef en Ne-
derhorst den Berg. In onze pa-
rochies is uitgebreid aandacht 
besteed aan Kerst en Oud en 
Nieuw door diverse vieringen 
en activiteiten. We mogen na-
tuurlijk ook de fi jne vieringen 
met de scholen niet vergeten. 
Ook de kerstvieringen in de 
drie parochies werden weer bij-
zonder goed bezocht.

Derde Kerstdag 
Dit jaar was er voor sommi-
gen niet alleen een Eerste en 
Tweede Kerstdag, maar ook 
een derde kerstdag met heus 
Kerstdiner. De jongeren van de 

katholieke jongerengroep Rock 
Solid en GLOW kwamen op 
woensdagavond 27 december 
samen om hun traditionele 
kerstdiner te houden. Het con-
cept van dit kerstdiner is al ja-
ren (ongeveer) hetzelfde, ieder 
neemt een smakelijk gerecht 
mee om de anderen te verras-
sen. Dit jaar had een van de 
jongeren iedereen bij haar thuis 
uitgenodigd. Verschillende ta-
fels waren aan elkaar gezet en 
in de woonkamer vormde zich 
een lange tafel waar ieder aan 
kon zitten. Met de mooie kerst-
stal, de kerstversiering en met 
het kaarslicht op tafel was het 
kerstdiner compleet. Gehuld in 
gala- en feestkleding kwam ie-
dereen met pannen en heerlijke 
gerechten binnen. Ook dit jaar 
waren er weer verrassende ge-
rechten en smaken op tafel ge-
toverd. Zo was er een heerlijke 
uiensoep, broccoli volgens Kor-
tenhoefs familierecept , kip in 
citroen, kaneelmousse en nog 
veel meer. Maar niet alleen aan 
het eten werd gedacht, want het 
kerstdiner startte met een mo-
ment van bezinning. Iedereen 
mocht op een kaars zijn of haar 
wens of gebed schrijven. Alle 
kaarsen werden aangestoken 
en rondom het Kerstkind in 
de kribbe gezet. En hoewel het 
diner daarna losbarstte, werden 
al deze gebeden en gedachten 
brandend gehouden. Er werd 

genoten van alle gerechten en 
bijgepraat over het afgelopen 
jaar. Dankzij het organiserend 
comité met Dagmar, Marieke, 
Charlotte en Daphne liep de 
avond op rolletjes. Ze waren in 
september al zo enthousiast dat 
ze in hun ‘kersdiner app-groep’ 
gestart waren met de voorbe-
reiding. Zelfs het gezamenlijk 
opruimen en afwassen werd 
een feestje. Al met al werd het 
een echte Derde Kerstavond. 

Week van gebed 
voor de eenheid
De week van 21-28 januari is de 
week van Gebed voor de een-
heid. Het thema van deze week 
is Recht door zee. In het kader 
van deze week vindt op 21 ja-
nuari een oecumenische dienst 
plaats in de Willibrordkerk, 
waarbij de katholieke kerk en 
de protestantse gemeente in 
Nederhorst den Berg gezamen-
lijk de week openen. Aanvang 
van de dienst is om 10.00 uur 
met als voorgangers diaken 
Wim Balk en dominee Evert-
Jan van Katwijk. In Kortenhoef 
vindt de viering in het teken 
van de week van Gebed voor 
de eenheid plaats op 28 januari 
in de Antoniuskerk. Aanvangs-
tijd is 9.30 uur en voorgangers 
zijn de pastores Corrie van Eg-
mond, Annie Visser en diaken 
Wim Balk.  
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Cultuur & Natuur Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG - Een 
half jaar voordat hij zou overlij-
den schrijft Tsjaikovski aan zijn 
vriend: ‘Om geld te verdienen 
componeer ik een serie piano-
stukjes. Tot nu toe bak ik één 
muzikale pannenkoek per dag. 
Ik geef ze mooie namen zoals 
Polacca de concert en Echo 
rustique. Ik ben al bij de tien-
de pannenkoek en de ideeën 
borrelen de hele dag in mij op. 
Als mijn uitgever en ik het eens 
worden dan zou ik een jaar 
lang alleen maar van dit soort 
stukken schrijven en wel 3600 
roebel verdienen. Niet slecht!’ 

Uiteindelijk zou Tsjaikovski 18 
pannenkoeken componeren 
en werden deze uitgegeven on-
der opusnummer 72. Het zijn 
heerlijke stukken om naar te 
luisteren, variërend van dansen 
en meditaties tot herinneringen 
aan Schumann en Chopin. En 
bij pianist Bas Verheijden ko-
men de stukken helemaal tot 
leven. Hij houdt ervan om on-
bekend repertoire – want dat 
zijn deze stukken – aan het pu-
bliek te laten horen. Inmiddels 
heeft  hij ze ook op cd gezet. Bas 
studeerde met onderscheiding 
af bij Jan Wijn, mocht als eerste 
Nederlander aan de beroemde 

Accademia pianistica in Italië 
studeren, treedt veelvuldig op 
zowel solo als met zijn Atlantic 
Pianotrio. 

Het concert in Het Jagthuis 
begint om 20.15 uur. Zoals ge-
bruikelijk bij de vrijdagavond-
concerten is er voorafgaand 
aan het concert om zeven uur 
voor de eerste 20 belangstellen-
den gelegenheid aan te schui-
ven aan tafel. U krijgt voor 33 
euro het concert en een heerlijk 
vegetarisch twee-gangen menu 
voorgeschoteld.
Concert Bas Verheijden: vrij-
dag 12 januari 2018, 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, 
Nederhorst den Berg (Horster-
meer).

Bas Verheijden speelt pannen-
koeken van Tsjaikovski

WIJDEMEREN- Galerie Wijde-
meren aan de Loosdrechtse 
Plassen in Breukeleveen opent 
op zaterdag 13 en zondag 14 
januari van dit nieuwe jaar 
met een Preview van de col-
lectie kunst en antiek die zij 
dit jaar tijdens het Kunst & 
Antiek Weekend in de Grote 
Kerk Naarden tentoonstellen. 
Kunstliefhebbers worden daar-
mee in de gelegenheid gesteld 
om op hun gemak de collectie 
in de huiselijke expositieruimte 
aan de Herenweg 73 in Breuke-
leveen te komen voorbeschou-
wen.

Voor iedere bezoeker van deze 
Preview liggen kortingskaarten 
klaar voor het Kunst & Antiek 
Weekend, dat dit jaar weder-
om in de Grote Kerk Naarden 
gehouden wordt van 25 t/m 28 
januari.

Beurs Naarden
Het Kunst en Antiek Weekend 
in Naarden is een van de groot-
ste beurzen van Nederland  
waar een grote diversiteit mo-
derne en hedendaagse kunst 
wordt aangeboden. Onder de 
titel ‘Holland Waterland’ speelt 
Galerie Wijdemeren met deze 
preview in op het beursthema 
‘Dit is Holland’. Tijdens de Pre-
view bij Galerie Wijdemeren 
worden de schilderijen gefl an-
keerd door indrukwekkende 
sculpturen en zilver. Een greep 
uit de collectie: Fraaie plasge-
zichten van de geliefde Loos-
drechtse kunstschilder Dirk 
Smorenberg, typische Katwijk-
se bomschuiten van de hand 
G.A.L. Morgenstjerne-Munthe 
en een prachtige voorstelling 
van de Kromboomslootgracht 
in Amsterdam van M.H. Mac-
kenzie. Daarnaast werken van 
andere grote namen zoals G.H. 

Breitner, Charles Leic-
kert, Isaac Israels, 
M.C. Escher en J.J.C. 
Spohler. Deze kun-
stenaars van toen 
hangen naast kunste-
naars van nu, zoals 
Annelies Jonkhart, 
René Smoorenburg en 
Ruud van der Neut. 
Dat alles vergezeld 
door de weergaloze 
sculpturen van o.a. 
Jean en Marianne Bre-
mers en een prachtige 
verzameling zilver-
werk van bekende 
meesters.

Breukeleveen
Het loont daarom zeker de 
moeite dit moois in alle rust te 
bekijken bij de warme vlam-
men van de open haard en een 
heerlijk kopje koffi  e bij Ga-
lerie Wijdemeren. De galerie 

Galerie Wijdemeren in Breukeleveen

Preview Kunst & Antiek Weekend Naarden

is gevestigd aan de Herenweg 
73 in Breukeleveen. Reguliere 
openingstijden: iedere woens-
dag, donderdag en vrijdag van 
11.00 tot 17.00 uur maar voor 
deze speciale Preview eveneens 
op zaterdag 13 en zondag 14 

januari van 11.00 tot 16.00 uur. 
Galerie Wijdemeren heet u van 
harte welkom!
Meer informatie vindt u op 
onze website: www.galeriewij-
demeren.nl. 

’s-GRAVELAND- Wandel in ja-
nuari mee met de boswachter 
over de buitenplaatsen van 
‘s-Graveland. Ga met de bos-
wachter op zoek naar dieren-
sporen of leer alles over dieren 
in de winter. Deze gezinswan-
deling is speciaal voor gezin-
nen met kinderen vanaf 4 jaar 
en duurt anderhalf uur. 

Of ga samen met de boswach-
ter op ontdekkingsreis door 
de ’s-Gravelandse Buitenplaat-
sen Boekesteyn en Schaep en 
Burgh. Neem je camera mee 

om onderweg foto’s te maken. 
De boswachter weet antwoord 
op al je vragen. Zorg dat je een 
tasje bij je hebt voor bijzondere 
vondsten. In het bezoekerscen-
trum krijgen de vondsten een 
plek in de interactieve natuur-
wand. Als je ’s ochtends mee op 
pad gaat ga je na de wandeling 
een broodje bakken, ’s middags 
krijg je een lekkere beker war-
me chocolademelk.
Voor alle activiteiten geldt deel-
name uitsluitend na aanmel-
ding en betaling vooraf via de 
website. Struinen met de bos-

wachter: zaterdagen 14 en 28 
januari van 11:00 uur tot 12:30 
uur; zaterdag 20 januari; 14:00 
uur tot 15:30 uur. Diersporen: 
zaterdag 13 januari; 14:00 uur 
tot 15:30 uur.
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 
54b, 1243 JJ ’s-Graveland; 035 - 
656 30 80
Datum en tijd:  Op zoek 
naar diersporen met de bos-
wachter: zaterdag 13 januari 
2018 14:00 uur tot 15:30 uur
Kind t/m 12 jaar lid/OERRR: € 
4,00, kind: niet-lid € 7,00; vol-

wassene lid € 5,00, niet lid € 
8,00
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

Struinen of dierensporen zoeken  

foto: Natuurmonumenten, 
Pauline Joosten
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Sport

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

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

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

Gordijnen en raambekleding, 

Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

Nieuws van 
Club 4711
Uitslag winter-
competitie bil-
jarten (1e ron-

de)
Zaterdag 6 jan.: 1. Mw. T. Bos 
& Dhr. M. v.d. Velden (24 pt.), 
2. Dhr. W. Clements & Dhr. R. 
van Huisstede (22 pt.), 3. Dhr. 
J. van Wijnen & Dhr. M. Zie-
leman (16 pt.), 4. Dhr. J. van 
Greuningen & Dhr. K. Jacobs 
(10 pt.)
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 4 jan.: M. v.d. 
Velden – H. Stalenhoef 0-2, J. 
Kloosterman – T. Otten 3-0, P. 
van ‘t Klooster – W. Lam 3-0, 
W. Clements – R. Korteling 
0-3, M. Verlaan – H. Stalen-
hoef 3-0. Stand aan kop: T. 
Otten 14-23, P. van ‘t Klooster 
14-22, R. Korteling 14-22
Programma
Donderdag 11 jan. 19.30 uur: 
onderlinge competitie BV 
Overmeer, zaterdag 13 jan. 
16.00 uur: maandtoernooi 
koppelklaverjassen, maandag 
15 jan. 20.00 uur: De Tram – 
Biljartclub 4711 (5-kamp De 
Buuren)
Openingstijden bar (ook 
voor niet-leden) + contact-
gegevens
Vrijdag en zaterdag van 15.00 
tot 20.30 uur, Overmeerseweg 
5a, Nederhorst den Berg, tel. 
06.20.40.80.58

Door: Cees Stalenhoef

Het is een goed gebruik bij Rij-
vereniging Nederhorst om de 
jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie te 
koppelen aan de eerste spring-
wedstrijd van het nieuwe jaar. 
Dit jaar was de opkomst bij dit 
eerste evenement zeer groot. 
Maar liefst 42 deelnemers stre-
den om de fraaie prijzen van 
het nieuwjaarsspringen. En dat 
in verschillende klassen. De 
jury werd uiteraard weer ge-
vormd door het bekende duo 

Marco Grotendorst en Gerrit 
Bergman. Het wedstrijdsecre-
tariaat had ook alles deze keer 
weer prima geregeld. Met name 
Astrid Hagen was er heel druk 
mee. De ringmeesters deze dag 
waren Anne-Marie van Rijn, 
Cynthia Koridon en Els Blom. 
Later nam Laura v/d Wurf de 
plek in van Anne Marie die zelf 
moest rijden.

Om elf uur ging de eerste rui-
ter van start in de klasse 111, 
met in totaal 7 deelnemers. De 

wedstrijd in deze klasse werd 
gewonnen: 1: Ilayda Buldac op 
Vitalis, 2: Mart Doorn op Tyra-
no.

Hierna volgde de klasse 11 met 
14 deelnemers, waarvan er zich 
6 zich plaatsten voor de barra-
ge. Uiteindelijk was de uitslag: 
1: Benthe Gouloze op Held, 
2: Emma Vink op Tyrona, 3: 
Ruud Verhoef op Zakerno.

De grootste klasse – met 19 
deelnemers - werd gevormd 
door de klasse 1. Er plaatsten 
zich 14  deelnemers voor de 
barrage. De uitslag: 1: Maud 
van de Merel op Trigger, 2: 
Chassity v/d Broek op Impress, 
3: Rosalie de Mol op Amigo.
Tenslotte startten er nog drie 
deelnemers in de A-klasse. 

Zij hadden al een wedstrijd-
punt behaald in de dressuur. 
Bij het goed afl eggen van deze 
A-proef, zouden ze in het ver-
volg starten in de klasse 1 van 
het springen. De drie deelne-
mers slaagden alle drie. Lois 
Flemming, Fenne Hoggeur en 
Emmy van Gelder. Zij mogen 
nu dus starten in de offi  ciële 
wedstrijden. De snelste proef 
werd afgelegd door Emmy.

Na de prijsuitreiking was uiter-
aard nog de jaarlijkse gezellige 
nieuwjaarsreceptie van de rij-
vereniging. Een gezellige afslui-
ting van deze dag. Alle mensen 
die meegeholpen hebben bij 
deze wedstrijd: weer hartelijk 
dank. De volgende wedstrijd is 
op 21 januari.

Rijvereniging Nederhorst

Nieuwjaarsspringen

In een bomvolle kantine heb-
ben zondag jl. vele vrijwilligers, 
leden, ouders, sponsoren en 
vertegenwoordigers van de 
lokale politiek elkaar het beste 
gewenst voor het jaar 2018 tij-
dens de druk bezochte nieuw-
jaarsreceptie. 

Het was de eerste van voorzit-
ter Marc Degekamp die in zijn 
toespraak onder andere zijn 
waardering uitsprak voor zijn 
voorganger Koen Janmaat, te-
rugblikte op het afgelopen jaar 
en vooruitblikte op het nieuwe. 

Nieuwjaarstoernooi
Voorafgaande aan de nieuw-
jaarsreceptie werd er gevoet-

bald en door de enorme op-
komst werd een beroep gedaan 
op het improvisatievermogen 
van trainer Ronald Heerschop. 
Met bijna 70 deelnemers moest 
hij namelijk het beoogde sche-
ma eventjes aangepast worden.

Verdienstelijkste lid 2017: 
Natascha de Ruig
Aan de lange lijst met namen 
is er weer een toegevoegd. 
Natascha de Ruig  is tijdens de 
nieuwjaarsreceptie verkozen 
tot verdienstelijkste lid van het 
afgelopen jaar. In de loop van 
de jaren had zij haar sporen al 
verdiend door haar betrokken-
heid bij bijvoorbeeld de ’s-Gra-
velandse Voetbaldagen. Het af-

gelopen jaar was ze een van de 
animators achter het voor het 
eerste gehouden Leeuwinnen-
toernooi en het JUMBO voet-
balplaatjesboek. Daarnaast ver-
zorgt zij de wekelijkse indeling 
van kleedkamers en velden. 
Een hele klus, want wekelijks 
zijn er ongeveer 15-20 wedstrij-
den te plannen. 

Jubilarissen
Aan de toch al indrukwekken-
de lijst met jubilarissen werd 
tijdens de nieuwjaarsreceptie 
aangevuld met Erwin Woppen-
kamp, Marc Jansen, Gerard de 
Birk en Patrick Meijer. Zij kre-
gen van secetraris Diana Raven 
de jubileumspeld voor hun 25 

jarige lidmaatschap. 
Andere jubilarissen 
dit jaar waren Mark 
Laveber (30 jaar), 
Marc Degekamp 
(40 jaar), Maap van 
Rijn (50 jaar) en Jan 
Blom (60 jaar).

Contractverlengin-
gen 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
werd bekend dat de contracten 
van Leon Roorda (jeugdtrainer 
JO19/17) en Peter van Boeijen 
(2e elft al) verlengd zijn. De 
overeenkomst met hoofdtrai-
ner Ronald Heerschop was 
vorige seizoen al met 2 jaar ver-
lengd.

Voetballen in ‘s-Graveland

Nieuwjaarsreceptie druk bezocht

“Uit handen van bestuurslid Vrij-
willigerszaken, Bart Blomsma, 
ontving Natasja de Ruig de beker 
voor het verdienstelijkste lid 2017.”
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Sport Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Zes Elfsteden-
winnaars naast elkaar, een 
unieke foto. Van links naar 
rechts ziet u Evert van Ben-
them, Jan van der Hoorn, Jeen 
van den Berg, Jan van der 
Hoorn, Reinier Paping en Henk 
Angenent.

Vorige week was het op 4 ja-
nuari precies 21 jaar geleden 
dat de ‘Spruitjeskoning’ Henk 
Angenent de laatste Elfsteden-
tocht won. Evert van Benthem 
won hem in 1985 en 1986. Hij 
boert alweer 18 jaar in Canada. 
Bijna iedereen kent ook Reinier 
Paping die de legendarische 
‘Tocht der Tochten’ in 1963 op 
zijn naam schreef. In bijna 11 
uur reed hij onder 
barre omstandighe-
den de 197 km. Bij 
de start was het toen 
-21° C. De ouderen 
kennen nog die vage 
zwart-witte tv-beel-
den toen Paping 
bij het bruggetje bij 
Bartlehiem werd ge-
interviewd. Inmid-

dels is Reinier Paping een vitale 
86-jarige die nog regelmatig de 
schaatsen onderbindt. 
Jeen van den Berg overleed in 
2014. Deze Friese onderwijzer 
kwam in 1954 als eerste over 
de streep in een recordtijd 
van 7,5 uur die pas door Evert 
van Benthem in ’85 werd ver-
beterd. Ook de beide Jan van 
der Hoorns zijn overleden. De 
linker, Jan J. van der Hoorn, 
maakte deel uit van de vijfmans 
kopgroep die in 1956 gezamen-
lijk over de fi nish kwam. Offi  -
cieel was er toen geen winnaar. 
De tweede Jan van der Hoorn 
(rechts), neef, eindigde in 1947 
als vijfde, maar werd in de zo-
mer van’ 47 tot winnaar uitge-

roepen vanwege (vermeend) 
‘opleggen’ door winnaar Joop 
Bosman uit Breukelen. 
De Bergse Elfstedenkenner 
Mark Hilberts schreef diverse 
boeken over deze schaatswed-
strijd langs elf Friese steden. Hij 
schreef ‘It Giet Oan, zei Kroes’; 
‘Reinier Paping, held van de 
Elfstedentocht’ en ‘Deelne-
men mag, winnen is een ander 
verhaal’, over de historie van 
vrouwen in de Elfstedentocht. 
Momenteel werkt Hilberts aan 
een boek waarop de aff aire 
van 1947 (De beerput Elfste-
dentocht) op een nieuwe wijze 
wordt belicht. 

Foto:Herman Stuijver (2011)

Zes Elfstedenhelden naast elkaar

ANKEVEEN- Bij de ‘Tien van 
Rood’- biljartcompetitie legt 
elke deelnemer per avond € 
1,- in. De gehele opbrengst van 
seizoen 2017 was € 191,-. t’ Wa-
pen van Ankeveen verdubbelt 
elk jaar deze inleg en zo was er 
deze keer een zeer acceptabel 
bedrag te verdelen van € 382,-. 

Op de fi nale-avond op 28 de-
cember werd er gestemd. De 
keuzes waren: de jeugd van 
ASV Voetbal- en Handbal, 
een springkussen huren voor 
de echt allerkleinsten bij de 
Dag van Ankeveen of een ech-
te speelplek creëren voor de 
kleintjes ergens op het voetbal-

veld zodat de ouders met kleine 
kinderen kunnen glijden, klim-
men of wipkippen of zoiets. De 
meeste stemmen waren voor 
het laatste. De organisatie gaat 
in overleg met de jeugdbestu-
ren om een passende opstel-
ling te vinden. Tevens gaan we 
informeren, bij de gemeente, 
of er niet ergens een speelwerk-
tuig over is en dit te plaatsen bij 
het sportveld in Ankeveen. Nu 
is er niets, bij elke vereniging 
staat wel iets wat de allerklein-
sten kan vermaken. Dus als de 
gemeente denkt dat ze hierin 
iets kunnen betekenen, dan 
vernemen we dat graag. Een 
offi  cieel verzoek zal ook hun 

kant opgaan, zodat we kunnen 
gaan realiseren wat een beetje 
vergeten is.
Dat sparen nut heeft  zien de 
biljarters elk jaar terug, daarom 
beginnen ze in 2018 gewoon 
weer opnieuw. Op donderdag 4 
januari was de eerste avond van 
het nieuwe seizoen. Lijkt het je 
leuk en wil je ook deelgenoot 
zijn van een geweldige gezelli-
ge biljartavond, schaam je dan 
niet. We beginnen maandelijks 
om 21.30uur. Voor de andere 
activiteiten in ’t Wapen van An-
keveen kunt u ook even naar de 
website: www.wapenvananke-
veen.nl

Goede doel inleg ‘Tien van Rood’ 

€ 382,- voor speelplekje 
voor allerkleinsten

WIJDEMEREN- Het jaar is nog 
maar net begonnen en er staan 
nu al honderden runners in-
geschreven voor Run for KiKa 
2018. Voor velen is het dé stok 
achter de deur om de goede 
voornemens vol te houden. 
Het hardloopevenement voor 
Stichting Kinderen Kankervrij 
(KiKa) heeft dit jaar een record 
aantal edities op de planning 
staan. 

“Meer bewegen betekent voor 
mij meer dingen kunnen doen, 
dat is mijn streven voor 2018. 
Doordat het voor een goed doel 
is, is dit voor mij een reden om 
het ook vol te houden.” zegt 
deelnemer Angelique die mee-
doet aan de Run for KiKa Win-
terrun. “Het lijkt me geweldig 
om in de winter te lopen. Een 
soort kerstmarkt-gevoel, maar 
dan met hardlopen!”
 Run for KiKa 2018
Run for KiKa is hét hardloop-
festival voor de hele familie. 
Komend jaar rennen deel-
nemers in zeven steden voor 
KiKa. Hun doel: kinderkanker 
de wereld uit helpen. Er is keu-
ze uit de 5 of 10 kilometer en 
voor de kleintjes is er de Kids-
Run. Op het terrein zijn verder 
tal van leuke activiteiten voor 
jong én oud. 
 
Goede Voorneemweken
Om mensen te helpen met het 
volhouden van de goede voor-
nemens biedt Run for KiKa tot 
en met 14 januari 25% korting 

op het inschrijfgeld. Deelne-
mers ontvangen de korting als 
ze gebruik maken van de code 
2018START. Inschrijven kan 
via www.runforkika.nl/doe-
mee-als-runner

Run for Kika 2018

KORTENHOEF- De meisjes C1 
van ODIS Volleybal werden in 
sporthal De Fuik kampioen in 
de halfj aarlijkse volleybalcom-
petitie. 

Het was een close call met het 
meisjes C -team van Almere 
Buiten. Op de laatste wedstrijd-
dag was het winnen van 3 sets 

voldoende. De meiden waren 
echter niet te stoppen en won-
nen hun laatste wedstrijd met 
4-0 in sets. Een mooie presta-
tie, zeker gezien het feit dat het 
team maar uit 6 speelsters be-
staat. Het team zou graag voor 
het nieuwe jaar één tot drie ex-
tra speelsters willen toevoegen 
om wat ruimer in beschikbare 

ODIS Volleybal 

Meisjes C1 Kampioen
speelsters te zitten op wed-
strijddagen. Nu, maar vooral 
vooruitlopend op volgend sei-
zoen als de meisjes overstappen 
naar de B (14-16 jaar). Ben jij 
tussen de 13-15 jaar oud en heb 
je wellicht al wat volleybaler-
varing of lijkt het jou een leuke 
sport? Kom in het nieuwe jaar 
eens langs om drie keer vrijblij-
vend mee te trainen. Meisjes 
C1 trainen op maandagavond 
om 18:30 uur in sporthal De 
Fuik.  

Rogier Hoorn bij 
Bergse Runners Club              
Woensdagavond 17 januari 
houdt de BRC haar jaarlijkse 
ledenvergadering. Speciale 
gast is sport- en prestatiepsy-
choloog Rogier Hoorn. 

Hij is sportpsycholoog en 
verzorgt mentale training en 
begeleiding voor individuele 
sporters en coaches, teams, 
ouders, sportclubs en sport-
bonden. Hij ondersteunt 
sporters bij het maximalise-
ren van hun (sport)prestaties 
door het trainen van mentale 
vaardigheden en het verzor-
gen van mentale begeleiding 
direct aan de sporter of via 
de coach/trainer. Vanuit een 
wetenschappelijk perspectief 
vormt de sportpsychologie 
het uitgangspunt. 

De jaarvergadering start om 
20:00 uur in de voelbalkanti-
ne van VV Nederhorst. Van-
af 19:30 zullen de stukken ter 
inzage liggen. De trainingen 
op woensdag 17 januari ko-
men te vervallen.
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Gwen, Malou, Sylvana en Elisha verkopen zakjes drop voor ‘Sailwise’, 
die watersportvakanties voor gehandicapten mogelijk maakt (Robinson 

Crusoe eiland in Loosdrecht). Zie Facebook: Girlpower for Sailwise.

ANKEVEEN – Theater Dillewijn 
is helemaal volgeboekt voor 
de Rattenvanger van Hamelen. 
Toneel, liedjes en handpoppen 
zorgen voor een geweldige 
performance.

Even denk ik dat ik in een 
sprookje ben beland. Over-
al staan er prinsessen voor de 
deur van Th eater Dillewijn. 
Ben ik bij de verkeerde voor-
stelling? Maar nee. Liza is met 
haar partijtje naar de Rat-
tenvanger van Hamelen. De 
prinsesjes nemen plaats op de 
voorste rij. Van achter in de 
zaal komt Adalin (Ida van Dril) 
aanlopen met een handpop van 
een rat, genaamd Barry. Luca 
(Michiel Schreuders) verzamelt 
afval en daar maakt hij muziek 
van. Als Luca on stage is, begint 
een lied. Het eerste instrument 
dat Luca bespeelt is gemaakt 
van een wasmachinetrommel. 
Luca en Adalin beginnen hun 
verhaal over Hamelen met de 
nieuwe burgemeester Snijder 
die een schone stad wil. De 
kinderen lachen om Barry de 
rat als hij de prullenbak ingaat. 
Als de kinderen wat roepen 
geeft  Adalin er soms antwoord 
op waardoor het interactief is. 

Aan het begin heeft  Adalin aan 
sommige kinderen hun naam 
gevraagd, zoals die van prinses 
Romy. Die gebruikt ze dan in 
het verhaal. Als ze even in de 
huid kruipt van de burgemees-
ter, zweept ze het hele publiek 
op. Luca brengt de sfeer er in 
met zijn muziek. Dan volgen 
er meer handpoppen, kindjes 
uit het weeshuis van Snijder, 
waar alle ouders ‘op vakantie’ 
of ‘ziek’ zijn. Grapjes zijn er ook 
voor ouders en opa’s en oma’s. 
Leuk om te zien welke oudere 
kinderen de gelaagde grapjes 
snappen. Het is ongeloofl ijk om 
naar het podium te kijken waar 
alle instrumenten liggen. Fiet-

sen, stofzuigers, wasmachines, 
orgelpijpen, water, alles wordt 
omgetoverd tot muziekinstru-
menten. 

Verder met het verhaal: Luca 
gaat de gevangenis van Snijder 
in. Barry de rat zegt: ‘De men-
sen zien alleen wat ze willen 
zien.’ Is dit de onderliggende 
gedachte van het verhaal? Bar-
ry & Adalin gaan via het riool 
op zoek naar de fl uit waar alle 
ratten naar luisteren. Ze ge-
bruiken hier hun schaduwen 
om het spannend te maken. 
Adalin gebruikt de fl uit om alle 
ratten naar Snijder te lokken. 
Hij loopt steeds verder achter-

uit, richting de maalmachine 
waar afval wordt vermalen en, 
naar de geruchten, nog veel 
meer. Het publiek stampt mee 
met het lopen van de ratten en 
roept: ‘Weg met Snijder’. Wat 
overblijft , is de ketting van de 
burgemeester met de sleutel 
eraan. Snel bevrijdt Adalin alle 
ouders van de weeskinderen 
die eigenlijk geen weeskinde-
ren zijn en natuurlijk Luca. 
Barry: ‘Wie manipuleert wie? 
We zitten allemaal aan elkaar 
vast met onzichtbare touwtjes.’ 
Er volgt een heel hard applaus, 
kinderen gaan staan. Ze mogen 
vragen stellen aan Luca en Ada-
lin. ‘Waarom heeft  Barry zulke 

scherpe klauwen?’ Daarna mo-
gen ze op de foto met iedereen 
en zelfs naar alle instrumenten 
kijken en bespelen. 

Voor Ida van Dril en Michiel 
Schreuders was dit een try-out 
van hun voorstelling. Ida: “Alles 
viel goed. Een aantal keer ver-
anderen we wat na een try-out. 
Deze kinderen snapten het ver-
haal heel goed. Het theater hier 
is altijd goed, de sfeer is fi jn, 
de vrijwilligers aardig.” Ida en 
Michiel schrijven samen met 
schrijver Tjeerd Bischoff  en 
regisseur Fred Delfgaauw hun 
eigen voorstellingen. Vorig jaar 
was Joris en de Draak ook al 
zo’n succes. Wij zijn benieuwd 
naar hun volgende avontuur! 
Ida: “Dit is een van mijn lieve-
lingsplekken om op te treden.”

Rattenvanger van Hamelen uiterst gezellig 

Door: Barbara Schriek

Elke donderdagavond klaver-
jassen in ’t Achterom (achter 
r.k. kerk aan de Kerklaan in 
Kortenhoef). Tussen 21 sept. 
en 26 april, aanvang 20 uur. 
Competitie of gewoon gezellig. 

We gaan weer gezellig klaver-
jassen in de sportkantine de 
Blijk op dinsdag avond van 
20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 
september tot mei/juni. Nieu-
we leden  van harte welkom

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

Kort nieuws


