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NEDERHORST DEN BERG- Eens iets 

anders voor de ouderen in zorg-

centrum Amaris De Kuijer. Het 

Snowekoor uit Loosdrecht verzorg-

de afgelopen zaterdagmiddag een 

Muzikale Bingo, een Muzingo.

Ooit bedacht om hun concerttrip naar 

Riga (Letland) financieel te ondersteu-

nen, nu uitgegroeid tot een vast pro-

grammaonderdeel van het popkoor dat 

mooi zingen combineert met elegante 

choreografie. Het was al de 5e keer dat 

er een Muzingo werd uitgevoerd. Dus 

kon bariton Mike van der Wal, geas-

sisteerd door zijn lieftallige echtgenote 

Kerin Southam, geroutineerd het con-

cept uitleggen. Je hoort een fragment 

Nederlandstalige muziek en vervol-

gens kruis je de titel aan op je kaart 

met negen keuzes. Voor het gemak was 

Mike niet te beroerd om het nummer 

er ook bij te vermelden. Roy de Graaf 

heeft dagenlang gezocht naar een voor-

raad van ruim 60 liedjes en die keurig 

geordend en ingekort. Hij had het idee 

opgedaan bij een live concert bij een 

band die het publiek liet kiezen uit een 

repertoire van 2000 songs. 

Een muzingo zonder prijzen is als Max 

Verstappen met een Lada. Gelukkig 

had de onvolprezen Petra van den Ham 

bij vrijwel alle winkeliers rond het Wil-

lie Das Plein mooie prijzen opgehaald. 

Fijn dat de Bergse middenstand, met 

alle werkzaamheden voor hun pand, zo 

sociaal is om de ouderen een pleziertje 

te bieden. Terwijl mevrouw Fransen- 

Callenbach zorgde voor 60 smakelijke 

cupcakes met slagroom. De stemming 

zat er al vanaf het begin goed in. Want 

iedereen kende natuurlijk ‘Ritme van 

de Regen’ van de ook al bejaarde Rob 

de Nijs. Als een van de koorleden een 

kruis op haar kaart wil zetten, zegt een 

oudere mevrouw ‘Ik ben heus niet ach-

terlijk’. En gelijk heeft ze. Mevrouw Van 

Melsen heeft goede herinneringen aan 

‘Ik sta op wacht’ van Joop de Knegt. 

“Dat weet ik nog heel goed. Dat draai-

den ze op mijn trouwdag.” Wanneer 

dat was, is ze even vergeten. Het ene 

na het andere lied wordt meegezongen 

zoals het nostalgische ‘Ach Margrietje’ 

van Louis Neefs. De jonge koorleden 

Hannah en Bridget moeten bekennen 

dat ze niet op kunnen tegen de mu-

ziekkennis van hun tafelgenoten. Toch 

komt hun hulp goed van pas. Mevrouw 

Greet Oosterbroek wint de eerste prijs, 

nota bene op ‘Kleine Greetje uit de pol-

der’ zoals ze als kind altijd genoemd 

werd. Ze is dolblij met de twee flesjes 

douchegel, aardbeien en vanille. Met 

Jan van Vliet wil het niet vlotten. Hij 

WIJDEMEREN - Op vrijdag 10 novem-

ber is de Dag van de Mantelzorg. 

Iedereen die in Wijdemeren lang-

durige zorg aan familie, vrienden 

of buren geeft, wordt door het 

Kursusprojekt, Versa Welzijn en ge-

meente Wijdemeren in het zonnetje 

gezet. Op de Dag van de Mantelzorg 

zijn er tussen 10.00 en 22.00 uur di-

verse gratis activiteiten voor mantel-

zorgers in ’s-Graveland, Loosdrecht 

en Hilversum. 

Het Kursusprojekt geeft van 10.00 

tot 12.30 uur de cursussen handlet-

tering, tapas en vogelvoederkransen 

maken. Van 13.30 tot 16.00 uur zijn 

er cursussen antipasti, schilderen 

of herfstkransen maken te volgen. 

De locatie is het 3-Luik aan de 

Acacialaan 2 in Loosdrecht. 

Versa Welzijn organiseert van 

10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 

tot 16.00 uur een High Tea in de 

Sperwershof aan het Noorder-

einde 52 in ’s-Graveland. Ook is 

er om 18.30 uur een gratis film-

avond in het Filmtheater aan het 

Herenplein 5 in Hilversum. 

U kunt zich opgeven voor de activi-

teiten van het Kursusprojekt bij Maire 

van der Meulen via mantelzorg2017@

kploosdrecht.nl of 06 26 704 048. 

Aanmelden voor de activiteiten van 

Versa Welzijn kan bij Herma Kleve via 

hkleve@versawelzijn.nl of 035 623 11 

00. Lees het programma ook via www.

wijdemeren.nl/mantelzorg. 

Dag van de Mantelzorg

heeft nog steeds een lege kaart. “Maar ik 

ben wel gelukkig in de liefde” roept hij blij. 

Op het refrein van de ‘fuck, fuck fuchsia’ uit 

‘Ja zuster Nee zuster’ wordt verdacht hard 

meegezongen. Twee dames hebben tegelij-

kertijd een volle kaart. Mevrouw Neijsen 

wint met de dobbelsteen en krijgt een mooi 

herfststukje mee naar huis. 

Het is een heerlijke gewaarwording dat 

muziek bij deze ouderen veel oproept. Sa-

men meezingen, hard en zacht, schept een 

band. Als de Vogeltjesdans uit de boxen 

klinkt, kunnen een paar deelnemers de ver-

leiding niet weerstaan om spontaan mee te 

doen. Dat Bloody Mary presentator Mike 

weemoedig doet terugdenken aan zijn 

drankverleden, mag de pret niet drukken. 

Want ook Mexico van de Zangeres zonder 

Naam is een hit onder de ouderen. Aan 

het eind van de 2e ronde krijgt de winna-

res zelfs een kledingbon à € 30, - van Brin-

kers Kleding. Het wordt nog leuker als de 

hapjes en drankjes worden opgediend. Het 

was een mooi samenzijn van jong en oud 

op een herfstachtige zaterdagmiddag. “Het 

is toch gezellig zo, met z’n allen” sluit me-

vrouw Van Melsen af. 

Extra personeel

Bij  Blokker Meenthof Kortenhoef 

Muzikale Bingo voor ouderen in De Kuijer
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Wo. 8 nov.:  09.30 uur:  J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Do. 2 nov.: 19.00 uur: W. Balk,
 Vr. 3 nov.:  09.30 uur: W. Balk,
 Wo. 8 nov.:  19.00 uur:  J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart 
 Do. 9 nov.: 09.30 uur: J. Dresmé.

Verzorgingshuizen 
◗ Veenstaete 
 Vr. 3 nov.:  15.00 uur:  J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 5 nov.: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk,
 19.00 uur: Zangdienst.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 5 nov.:  11.00 uur:  
 Ds. R. Beltman.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 5 nov.: 09.30 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
 19.30 uur: Prof. dr. G.J. v.d. Brink
 dienst in de Hervormde Kerk. 
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 5 nov.:  09.30 uur:  
 Ds. F.A.J. Heikoop.
 19.30 uur: Prof. dr. G.J. v.d. Brink.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 5 nov.:  geen dienst

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 5 nov.: 10.00 uur: 
 P. van der Geest. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 5 nov.:  10.00 uur: 
 Ds. Henk van Veen
 16.00 uur: Kringmiddag

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van de advertentie 
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag 
12.00 uur. Tarieven € 0,49 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,65 per mm per ko-
lom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 01 nov. 20.15 u. Film ‘The Imitation Game’ De Dillewijn, Ankeveen

do. 02 nov. 20.00 u. Raad over bestuurlijke herindeling  Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

do. 02 nov. 20.15 u. Concert kwartet viool, cello en piano Oude Kerkje, Kortenhoef

vr. 03 nov. 20.00 u. Lezing HK ‘Vervoer in vroeger tijden’ Bergplaats, NdB.

vr. 03 nov. 20.00 u. Jazzconcert Timeless Swingband NH kerk, Noordereind, ‘s-Gr. 

vr. 03 nov. 20.15 u. Concert Serafino Strijkkwartet Jagthuis,Middenwg88, NdB.

za. 04 nov. 09.30 u. ‘Steek een kaars aan’; gez. kerken Meenthof, Kortenhoef

za. 04 nov. 10.00 u. Voorverkoop IJshal W.D. Plein, NdB.

za. 04 nov. 11.00 u. Toernooi ASV Petanque Piet Koster Plein, Ankeveen

za. 04 nov. 14.00 u. Wandelexcursie Bijzondere Bomen Bez.centr. NM; ’s-Graveland

zo. 05 nov. 11.00 u. Paddenstoelen in het herfstbos Bez.centr. NM; ’s-Graveland

zo. 05 nov. 15.00 u. D3D Jamsessie De Drie Dorpen, Ankeveen

zo. 05 nov. 16.30 u. Bultpop met LegazZy Dillewijn, Ankeveen

zo. 05 nov. 19.00 u. Luther en kerkmuziek, concert Willibrordkerk, NdB. 

di. 07 nov. 20.00 u.  Begrotingsraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

wo. 08 nov. 13.30 u. Schoolschaaktoernooi Regenboog, Kortenhoef

wo.08 nov. 20.00 u. ALV Alg. Gymnastiekver. NdB. Sporthal De Blijk, NdB. 

do. 09 nov. 20.00 u. Lezing ‘Botsende sterrenstelsels’ Bez.centr. NM; ’s-Graveland

vr. 10 nov. 10.00 u. Mantelzorg, diverse workshops 3 Luik, Acacialaan 2, Ldr.

vr. 10 nov. 10.00 u. Mantelzorg, High Tea Sperwershof, Noordereind 52

za. 11 nov. 20.15 u. Concert Hermitage Kwartet Willibrordkerk, NdB.

za. 11 nov. 21.00 u. Prinswissel Turftrappers ’t Akkoord,Kwakel, Kortenhoef

di. 14 nov. 20.00 u. Commissie Maatsch. Zaken Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

wo. 15 nov. 10.30/19.30 u.Vrijwilligers gezocht Sypesteyn Sypesteyn, Nw.Ldr.dijk 150

wo. 15 nov. 20.00 u. Commissie Ruimte & Economie  Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

do. 16 nov. 17.30 u. Smakelijk Gesprek  (PioWij) ’t Honk, Zuidereind 15, ’s-Grav.

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

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

Vanaf 1 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met o.a.: Halloween op Pampus, Bandstart Naarden en springkussen 
in de Zandzee, Bussum; In RegioHub gaat het over een voor mensen met Alzheimer 
toegankelijke supermarkt; In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt met Jelmer 
Kruyt, Erik Pieter Vlaanderen en Jan Kwekkeboom over het Goois Democratisch 
Platform;  Gooi en Eembode Hilversum en GooiTV presenteren het tweewekelijks 
gesprek met Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum. 
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Programma GooiTV
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Burgemeester Ossel beantwoordt vragen 

tijdens een raadsvergadering, 

de wethouders op de achtergrond 

(foto: Douwe van Essen //WWK)

WIJDEMEREN - Het college van 

Wijdemeren heeft een beeld ge-

schetst van de benodigde perso-

nele investering die nodig is om de 

bestuurskracht van de organisatie 

op peil te brengen en te houden. 

Volgens burgemeester Ossel geeft 

deze notitie over de ‘knelpunten 

in de bedrijfsvoering’ belangrijke 

informatie voor de toekomst van 

Wijdemeren.

“Deze informatie is relevant bij de 

collegevorming in maart 2018, na de 

gemeenteraadsverkiezingen” voegt 

Freek Ossel eraan toe. De burgemees-

ter benadrukt dat het niet gaat om een 

geplande investering, maar om een 

serieuze schatting van wat er nodig is 

om de ‘ambtelijke slagkracht’ op peil 

te houden. “Met de kennis van nu is er 

een bedrag in de orde van grootte van 

1,2 miljoen nodig voor meer handjes, 

denken wij. Dat kan veranderen. Er 

kunnen positieve effecten komen door 

samenwerking met andere gemeenten. 

Dat weet je nooit zeker. Het is een on-

derbouwde indicatie.”

Om de gemeenteraad een duidelijk 

beeld te kunnen geven wat er nodig is 

om de bestuurskracht van de organi-

satie op peil te kunnen brengen en te 

houden, zijn de knelpunten in de be-

drijfsvoering in beeld gebracht. 

Het gaat in totaal om 19,2 fte, met onder 

andere 2 projectleiders, medewerkers 

automatisering, burgerzaken, financi-

eel beheer, beleidsadviseur, communi-

catieadviseur en tal van parttime func-

ties. Ook is er meer geld uitgetrokken 

voor een zogenaamde ‘flexibele schil’, 

bij ziekte van een medewerker. In totaal 

loopt de schatting op tot €1.274.000,-, 

jaarlijks. Op dit moment werken er 152 

personen voor Wijdemeren (130 fte, 

arbeidsplaatsen)  

Versterken organisatie 

Eind 2016 heeft het college de gemeen-

teraad een eerste indicatie gegeven 

van de benodigde investering om de 

bestuurskracht te versterken. De schat-

ting bedroeg toen tussen de 800.000 en 

1.000.000 euro. In juli 2017 heeft de ge-

meenteraad een eenmalig bedrag van 

800.000 euro beschikbaar gesteld. Dit 

bedrag is geïnvesteerd in de bestaande 

organisatie mede op advies van on-

1,2 miljoen voor extra personeel Wijdemeren  

DorpsBelangen diner
Het jaarlijkse DorpsBelangen diner 

wordt dit jaar gehouden op 8 november 

in De Molen in Ankeveen. Inloop vanaf 

18:00 uur. Tijdens de gezellige avond 

zal het bestuur mededelingen doen die 

te maken hebben met de komende ge-

meenteraadsverkiezingen op 21 maart 

2018. Zo zullen de eerste contouren van 

het verkiezingsprogramma bekend wor-

den gemaakt. 

U kunt zich opgeven voor het diner via 

Els Riebroek; tel. 035-6563425; email: 

m.riebroek@hetnet.nl

derzoeksbureau Rijnconsult. Hiermee is 

voortvarend gestart en de verwachting is 

dat de voorgestelde structuuraanpassing 

van de organisatie eind van het jaar een feit 

is. Hiermee is een eerste stap gezet in het 

versterken van de organisatie. 

Maandagavond 30 oktober was de be-

wonersavond over de toekomst van de 

gemeente en donderdag 2 november 

is er een speciale raadsvergadering 

waarin de raad hopelijk in meerder-

heid komt tot een krachtig besluit. D66 

Wijdemeren kiest op langere termijn 

voor één krachtige gemeente in de re-

gio Gooi en Vechtstreek. Op korte ter-

mijn is daar in de gemeenteraad van 

Wijdemeren helaas geen meerderheid 

voor te krijgen. Daarom heeft D66 de 

alternatieven afgewogen. De provincie 

Noord-Holland wil dat Wijdemeren 

met tenminste Hilversum een fusie 

aangaat. Een fusie met alleen Hilver-

sum is voor D66 echter uitgesloten o.a. 

omdat het draagvlak daarvoor volledig 

ontbreekt en de cultuurverschillen te 

groot zijn. 

D66 kiest als tussenvorm daarom voor 

een ambtelijke fusie met de gemeenten 

Gooise Meren, Hilversum, Weesp en 

Wijdemeren. Hiermee kan een forse 

stap gezet worden in het versterken van 

de regio en de betreffende gemeenten. 

Wij hopen dat de andere fracties in de 

gemeenteraad deze lijn willen onder-

steunen en we daarmee tot eensgezind-

heid kunnen komen. D66 Wijdemeren 

zal daarom een motie met die strek-

king indienen.

D66 wil ambtelijke fusie met Hilversum, 
Gooise Meren en Weesp

WIJDEMEREN- De Woon Advies 

Commissie -WAC- voor woning-

bouw en woonomgeving is een 

plaatselijke commissie van vrijwil-

ligers van en voor woonconsumen-

ten. De WAC heeft een breed en inte-

ressant werkgebied van winkels tot 

woningen, restaurants, bioscopen, 

sporthallen, begraafplaatsen, re-

constructie van infrastructuur, etc. 

De WAC beoordeelt gevraagd en onge-

vraagd, voor de gemeente Wijdemeren, 

institutionele beleggers in de huur en 

koopsector en particulieren,  op toe-

gankelijkheid voor eenieder, gebruikers 

van een kinderwagen, rollator, rolstoel, 

visueel beperkten, auditieve beperkten, 

en veilig fiets- en voetgangersverkeer, 

enz. 

Bouwtekeningen en tekeningen van 

openbare ruimtes bijv. parken of be-

graafplaatsen en andere aspecten van 

de woonomgeving worden op veilig-

heid/comfort/energiezuinigheid etc. 

beoordeeld.

Van een aantal bestuursleden nemen 

we noodgedwongen binnenkort af-

scheid. Deze plaatsen willen we graag 

weer opvullen.

Dat betekent dat we een beroep willen 

doen op jou! Heb je tijd beschikbaar en 

wil je een actieve bijdrage leveren aan 

de verbetering van de leefomgeving en 

leefbaarheid van Wijdemeren dan ben 

je bij ons aan het goede adres. Wij zoe-

ken mensen die affiniteit hebben met 

hun woon/leefomgeving en deze, waar 

nodig, willen verbeteren. Zodat de ge-

meente Wijdemeren een nog betere 

plek wordt om te leven, wonen, sporten 

en recreëren. 

Wie zoeken wij? De volgende vacatures 

staan open: secretaris, penningmeester, 

Public Relations, beheer website en een 

vacature voor het lezen en beoordelen 

van tekeningen, of mogelijk een com-

binatie van de vacatures. Spreekt het 

je aan of wil je meer informatie? neem 

dan s.v.p. contact op met: Rick Bos, 

rbos@wacwijdemeren.nl 0637010941 

of Gretha Jager, jagerkui@xs4all.nl 

06155 82 425

Een verbetering bij het Spieghelhuys 

(NdB. ) na een bezoek van de WAC

WAC zoekt uitbreiding

Hoe toegankelijk is jouw dorp? w w w . d e s p o t f a b r i e k . n l

 November Nieuws

Open Atelier

Do. 2, 16 en 30 nov. 

van 9.30 - 12.00 uur

Locatie: Kidzwereld 

Platanenlaan 3, (bij voetbalvelden)

Handwerkatelier

Do. 30 nov. van 19.30 - 21.30 uur

Locatie: Enerki

Vreelandseweg 37a

De Spotjes: 

Houtblok schilderen en versieren

Za. 11 nov. van 9.30 - 11.30 uur

Locatie: Kidzwereld

Platanenlaan 3, ( bij voetbalvelden)
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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 repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). 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

 

AB FAAS VERHUIZINGEN

Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

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

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

Div. bedrijfs/opslag ruim-

tes te huur Vanaf 30 m2 t/m 

90 m2 Ind. Terrein “De slenk” 

Telnr: 035-656 3517 Frans@

verhuizers.nl

Wij hebben op vrijdag van 

10.00 tot 12.00 uur en 13.30 

tot 15.30 uur haak- en brei in-

loop.  Wij hebben hierin groot 

assortiment boeken en maken 

er gezellige uurtjes van. Hobby-

kelder, Laarderweg 28, Bussum

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.

BELLE MAKELAARDIJ

Je bent zo verkocht!!! 

Gratis waardebepaling?

Bel: 035-656 0235

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Zoek je een leuke bijbaan 

in de bediening met goede 

verdiensten en in een enthou-

siast team in één van de beste 

restaurants van het Gooi? Kijk 

op restaurantvlaar.nl/vacatu-

res of bel tel. 035-6561661.  

MET NAALD EN DRAAD

Voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen.  Ruime keuze 

aan mooie stoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen

06 51997751 / 035 6562959.

Loop je vast op je werk

of persoonlijk? Last van 

stress, verdriet, burnout

www.deessentialist.nl

Ontdek je eigen kracht

je eigen antwoorden

Ik help je snel op weg

Aangeboden: Huishoudelijke

hulp. 06-49150270.

*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.

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.

Tel. 0294-254598.

Sloten & Inbraakbeveiliging

Verbouw& Timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Met ENERGIE het weekend 

in? Dat kan na het bijwonen

van 5 unieke Masterclasses

www.nlplu.nl/feel-good-

friday 0655712305

Te huur gevraagd:

een schuur met een stukje

land erbij. Te gebruiken 

als werkplaats en/of 

recreatie . Reacties : 

arien@ariendevries.nl of

0653393708 H. van Winkoop

OPSLAGRUIMTE TE HUUR

LOCATIE DE SLENK ANKEVEEN

12 m2 € 100,00 p/maand

9 m2 € 75,00 p/maand

Tel : 0655360880

Ons wintercursusprogramma 

staat op www.sperwershof.nl 

maar het ligt ook gewoon in de 

winkel. Meedoen? Alleen of 

met een groepje? Alles kan!

Te huur per direct 2kamer

appartement centrum NdB

€ 735,- p.m. RvdMolen

Info. 0622455513

PIJNLIJKE VOETEN?

Maak dan een afspraak bij

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

OPRUIMING

div.sneeuwkettingen € 20

div.noren,mt 43 €40,00

div.tennisrackets € 15,00

Carve skies l.170 € 40,00

Skates, Bauer, mt 38 €25

Peuterbed 110x60/matr.€25

TEL.0294 254 657

strapl.avondjurk €175,00

écru, mt.40/42, 3 delig

heel mooi.Tel.0612 424186

gevraagd

bijbaan voor 65-plusser

HBO niveau, allround 

tel. 06-22248727

GSM en Computerservice

Wij regelen uw abonnement

reparatie en accessoires

Vakkundig en vrijblijvend

advies en scherpe prijzen

Koffie & thee staat klaar

Noordereinde 9 sGraveland

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Halloween * 4 nov 21.00 

Cafe Die 2 * vr.l. weg 42

Nederhorst den Berg

Live muziek

Laat ons schrikken!

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

Sleutel
Service

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 2 nov. film, za. 4 nov. mu-

ziek, zo. 5 nov. film, do. 9 nov. 

film, za. 11 nov. cabaret.  Info: 

www.wesopa.nl

Zaterdag 18 november geeft 

Gospelgroep Vision uit Hilver-

sum om 20.00 uur een concert 

in de Bethlehemkerk in Hilver-

sum. Info: www.gospelgroepvi-

sion@gmail.com

 ‘t Wijdehuis, een ontmoetings-

plek 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 + koffie/thee, 

kosten €5,00). Wilt u meer we-

ten of zich aanmelden: Herma 

Kleve, Versa Welzijn, hkleve@

versawelzijn.nl of 035- 6231100

Wegens omstandigheden: 
uniek aanbod van recreatiewoning gelegen in Jisp (NH) 
plm. 35 km vanaf A’dam. 

Woning compleet met inventaris op erfpachtgrond a/h wa-
ter met o.a. diverse aansluitingen. Parkeerplaats voor 2 au-
to’s. Aanlegsteiger voor 2 boten. Nu incl. stalen boot plm. 6 
mtr. met b.b. motor. Plantenkas, overdekte buitenzit. Schuur/
werkplaats incl. benodigdheden voor tuinonderhoud enz. 
Vraagprijs € 85.000,-. Voor info: 035-6245832.
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Vrijwilligers DOOR: SASKIA LUIJER

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor de 

weekendactiviteiten is de sluitingstijd: 

zondag 20.00 uur. redactie@dunebier.nl

Kopij

trouwen geven. Tot de grens van wat wet-

telijk of financieel niet kan. 

B&W geloven niet in dorpsraden, daarvoor 

is Wijdemeren te klein. Het zou bovendien 

teveel geld en tijd kosten. Het college kiest 

voor een uitbouw van wat er nu al is, een 

Appelboom Plus. Wel zal de gemeente z’n 

best moeten doen om bewoners te active-

ren. Een extern adviesbureau zal bekijken 

welke methode het beste is om belangstel-

lenden erbij te betrekken. Daarbij kun je 

denken aan een conferentie waar inwoners, 

ondernemers en organisaties de gelegen-

heid krijgen om hun ideeën te opperen. 

Graag voor de verkiezingen van maart 

2018. 

Op dinsdagmiddag 7 november 

gaat de Zonnebloem, afdeling KAG, 

opnieuw op bezoek bij de kweker 

in Kudelstaart een mand met voor-

jaars-bloembollen samenstellen. 

Gaat u mee?

U

it het totale assortiment bloembollen 

maakt u zelf een keuze.  Daarna vult 

u een mand met potgrond en plaatst 

de bollen in 5 lagen in de mand.  Alle 

bloembollen zijn voorzien van goede 

beschrijvingen en foto’s zodat u weet 

hoe de bloemen eruit zien in het voor-

jaar. Ook is aangegeven in welke laag 

ze moeten komen en hoeveel stuks u 

nodig heeft. Boven op de bollen komen 

een aantal viooltjes, zodat de mand ook 

nu al leuk is om naar te kijken.

Na afloop gaat u naar huis met een 

mand met zo’n 130 bloembollen.  Vanaf 

februari tot half mei kunt u genieten 

van alle mogelijke kleuren die u zelf 

gekozen heeft en die dan tot volle bloei 

komen! 

Programma

We verzamelen om 13.00 uur bij Veen-

staete,  om 13.15 uur gaan we met pri-

véauto’s naar Kudelstaart. Daar worden 

we ontvangen met koffie of thee en 

krijgt u eerst uitleg over bloembollen 

in het algemeen en de kwekerij. Daarna 

gaan wij onze eigen bollenmand vullen. 

Tijdens het werk krijgt u tips en aanwij-

zingen. Omstreeks  17.00 uur zijn we 

weer terug in Kortenhoef. Onze vrijwil-

ligers zorgen dat uw eigen bollenmand 

bij u thuis komt. De kosten van dit uitje 

De Zonnebloem gaat bloembollen planten
bedragen € 32,50, dit bedrag wordt na uw 

aanmelding bij u opgehaald. Aanmelden 

voor dit uitje kan tot vrijdag 3 november 

bij Willem Degekamp, tel. (035)  656 2088, 

graag op werkdagen tussen 18 en 20 uur. 

WIJDEMEREN- B&W geven in een 

brief aan de gemeenteraad een aan-

zet voor een toekomstig kernenbe-

leid. Bij alle discussies over de be-

stuurlijke toekomst van Wijdemeren 

valt het woord ‘kernenbeleid’ om de 

haverklap. 

Mocht Wijdemeren bij een grotere 

partner aansluiten, dan moet de leef-

baarheid van de vijf dorpen worden 

gewaarborgd. Dat was ook de strekking 

van een motie van D66 en VVD op 6 juli 

jl.  Volgens wethouder De Kloet is het 

voorop stellen van de kernen eigenlijk 

al ingebed in het handelen van de be-

stuurders. “Eigenlijk moeten we wat we 

al doen vastleggen. We moeten zorgen 

dat het zo blijft. Met een stapje verder. 

Het is nodig dat er een integrale visie 

ontstaat met woningbouw, zorg, omge-

ving en sociaal domein als een samen-

hangend geheel per dorp.” In de brief 

aan de raad worden diverse voorbeel-

den genoemd. Woningbouwprojecten 

zijn erop gericht om de leefbaarheid 

van elke kern in stand te houden. Bij de 

nieuwe Omgevingswet (2021) wordt 

de inrichting van de openbare ruimte 

in dialoog met de bevolking vorm ge-

geven. Bij het project De Appelboom 

staat participatie op de eerste plaats. Er 

zijn al 1119 vrijwilligers met 119 pro-

jecten in 67 straten. Nu nog vooral over 

het groen, maar het kan worden uitge-

breid naar het sociale gebied. Er komt 

een maatschappelijke agenda.

Eén contactpersoon

Het stuk wordt enigszins concreet als 

het gaat om een volgende stap. B&W 

willen het kernenbeleid verder toe-

spitsen en nadrukkelijker vorm geven. 

Daarvoor wil men voortaan één con-

tactpersoon per kern, een ambtenaar 

die alle vragen, initiatieven en proces-

sen coördineert. Het vergt een houding 

van ‘Ja, mits’, dus meebewegen en ver-

College geeft aanzet tot kernenbeleid

WIJDEMEREN – Veel inwoners van 

onze gemeente zijn actief als vrijwil-

liger en zetten zich in voor allerlei 

uiteenlopende activiteiten. Om juist 

die verscheidenheid aan vrijwilli-

gerswerk te laten zien, gaat het col-

lege van B&W de komende tijd zelf 

aan de slag. Volg hen in de rubriek 

‘Vrijwilligers in het vizier’. 

Donderdag 26 oktober meldde Jan-

Jaap de Kloet zich rond 9.00 uur bij de 

siertuin van buitenplaats Gooilust aan 

het Zuidereinde in ’s-Graveland. De 

ochtenddauw was nog nauwelijks op-

getrokken. Een wat verstilde natuur, zo 

midden in het bos, prachtig in herfst-

kleur. De wethouder was niet de enige 

op het appel. Elke donderdagochtend 

staan zo’n 25 vrijwilligers klaar voor het 

onderhoud van de tuin die sinds 1934 

in eigendom van Natuurmonumenten 

is. Johan van Galen Last, boswachter 

van de ’s-Gravelandse buitenplaatsen, 

coördineert het vrijwilligerswerk en 

stuurt ‘t aan. Zo ontving hij ook Jan-

Jaap de Koet. Voordat deze aan het 

werk werd gezet, gaf Van Galen Last 

hem een rondleiding door de mooie 

ommuurde tuin. Hij wees op bijzonde-

re fruitrassen, wilde oude roossoorten, 

de kruidentuin en de exotische bomen 

en struiken. “De tuin is oorspronke-

lijk in 1823 als moestuin aangelegd” 

lichtte de boswachter toe. “Daarna is 

die gebruikt als boomkwekerij en later 

ingericht als vogeltuin. Ons onderhoud 

richt zich op herstel en behoud. We we-

ten ook exact waar sinds de jaren ’40 

planten staan, hoe ze heten en wanneer 

ze geplant zijn. Dat is ontzettend goed 

gedocumenteerd. Veel soorten zijn niet 

meer in de handel verkrijgbaar. Die 

kweken we nu zelf op, bijvoorbeeld 

door zaden, stekken of enten. Zo hou-

den we zoveel mogelijk het historische 

karakter in stand.”

Hele trouwe groep

Het onderhoud van de siertuin is ar-

beidsintensief en bestaat uit één hec-

tare handwerk. Het grote snoeiwerk 

wordt uitbesteed en ook het knippen 

van de hagen en het maaien van het 

gras wordt door professionals ver-

zorgd. Maar voor de rest wordt alles 

door vrijwilligers gedaan. Al 30 jaar 

lang. Johan van Galen Last: “Als deze 

mensen er niet zouden zijn, heb je full-

time 1,5 man aan arbeidskracht nodig. 

Ze zijn echt onmisbaar. Gelukkig 

kunnen wij rekenen op een hele 

trouwe groep. De oudste vrijwil-

liger is 90 en komt al meer dan 

25 jaar op de fiets vanuit Mui-

derberg. Als je hier komt, ga je 

niet meer weg.” Of dat ook voor 

onze wethouder geldt, valt nog 

te bezien, maar hij werd in ie-

der geval met veel enthousiasme 

ontvangen. “Jij krijgt geen licht 

klusje, want je hebt body” grapte 

vrijwilliger Bert. Daarna wees hij 

op de Rubus die er met wortel en 

al uitgespit mocht worden. “Er 

moet licht op de planten komen, 

we moeten ruimte maken” legde hij uit. 

De jas van Jan-Jaap ging uit, zijn hand-

schoenen aan en voorzichtig haalde hij 

met een schop de bosbraam weg. Het 

spitten ging gemakkelijk in de losse 

grond en af toe checkte hij voor de ze-

kerheid of hij niet het verkeerde plantje 

verwijderde. Want al heeft De Kloet 

vroeger een tijdje op de hogere tuin-

bouwschool gezeten, niet alle planten-

kennis was nog paraat. De liefde voor 

het buitenwerk is echter altijd gebleven. 

Vandaar dat hij ook juist deze vrijwil-

ligersactiviteit had uitgekozen. 

Vrijwilligers in het vizier

Wethouder De Kloet spit in siertuin Gooilust

Voor ieder wat wils

Naast het tuinteam is er bij de ’s-Graveland-

se buitenplaatsen ook een snoeiploeg voor 

het verzorgen van fruitbomen, een clubje 

mensen dat de rododendronvallei bijhoudt, 

een stel vrijwilligers dat in het bos werkt en 

een aantal gastvrouwen/-heren dat bezoe-

kers ontvangt en rondleidt. “Zo is er voor 

ieder wat wils en kun je ook altijd groeien” 

motiveerde Johan van Galen Last. “Je kunt 

hier met twee linkerhanden beginnen en 

alleen maar bladharken, maar eindigen met 

groene vingers als specialist op het gebied 

van kruiden.”
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 Wie zoet is…..

Marsepein 
diverse smaken: pistache, 

banaan, sinaasappel, 
butterscotch en mokka. 

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Hiermee wil ik reageren op de ingezonden 

brief van Ilse Van Leeuwen in Weekblad Wij-

demeren van 25 oktober. Zij heeft een interes-

sant en tevens heel goed uitvoerbaar idee: laat 

de inwoners van alle dorpen zélf kiezen waar 

ze bij willen horen. En doe dat door een, de-

gelijk georganiseerd, bindend referendum te 

houden. De uitkomst daarvan zal een duidelij-

ke richting geven voor hoe samengaan en met 

wie. En dat maakt het makkelijker voor ons 

bestuur om een gedragen besluit te nemen.

Een besluit dat gefundeerd is op wat mensen 

écht willen zal draagvlak krijgen. Een van bo-

venaf gedicteerd besluit levert gemor en cha-

grijn op en zal de inwoners van Wijdemeren 

nóg meer het gevoel geven dat de overheids-

bestuurders niet naar hen luisteren.

Met het goed begeleiden van deze gevoelige 

keuzes kan ons bestuur nu juist het verschil 

maken en de kloof tussen overheid en samen-

leving verkleinen. Want veel inwoners van 

onze dorpen verkeren nu in grote onzekerheid 

en mopperen: waar gaat dit allemaal naartoe? 

Laten we ajb die kloof niet nóg wijder ma-

ken......

Aan de politieke partijen is nu de opgave om 

een helder verkiezingsprogramma te schrij-

ven en aan te geven hoe ze met deze kwestie 

willen omgaan. Volgend voorjaar zijn er weer 

gemeenteraadsverkiezingen. Het zou alle par-

tijen passen om uitgebreid in te gaan op de 

samenwerking tussen de gemeenten/dorpen 

in deze regio, hoe zij de verbinding zien en 

welk actieplan en planning ze koppelen aan 

het bereiken van het gewenste resultaat:  een 

samengaan van gemeentes waar ook werkelijk 

draagvlak voor bestaat. 

Renée Wijnen, Nederhorst den Berg

Toekomst Wijdemeren

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

ANKEVEEN- ‘Beter laat 

dan nooit’ luidt een oud 

Ankeveens spreekwoord. 

Een tekst van dorpsverslag-

gever Richard Spoor over de 

Ankeveense Kermis was er-

gens tussen de zweefmolen 

en de drukpers kwijt geraakt. 

Bijgaand alsnog een korte 

terugblik op dit historisch 

festijn. Met excuus aan de 

schrijver.  

Door: Richard Spoor

Op 3, 5, 6, 7 en 8 oktober was de 

kermis in Ankeveen. Ondanks 

het slechte weer van vrijdag en 

zaterdag was het wederom fan-

tastisch. Het prijsbiljarten op de 

dinsdag (3) en donderdag(5) 

waren ook niet voor de poes. 

Dinsdag won Peter Kulsdom 

met Sjaak Leurs en donderdag 

won dezelfde Peter Kulsdom, nu 

met Karel Spoor. De drukte viel 

mee maar gezellig was het zeker.                 

De gratis loterij was ook weer 

een groot succes, vrijdag had-

den 131 mensen de moeite ge-

nomen om het strook je uit het 

Weekblad Wijdemeren in te 

leveren. De trekking was op de 

zaterdag, daar het slecht weer 

was besloot de organisatie de 

trekking binnen in de tent te 

doen, de tent was vol. Uiteinde-

lijk gingen Cors en Lena Groe-

neveld naar huis met de hoofd-

prijs van deze loterij, een goed 

gevulde boodschappenkrat van 

AH van Rijn, van harte gegund. 

Door het weekend heen waren 

er natuurlijk ook de ‘Kop van 

Jut’-kampioenschappen. Hier-

over heeft u reeds het een en an-

der kunnen lezen in het vorige 

weekblad. Vader en zoon Tor-

sing ( Eric en Ted) waren hier in 

de sterkste. De band Niet Drin-

gen verzorgde vrijdagavond het 

slotstuk, prima muziek en erg 

gezellig. De zaterdagavond was 

ingevuld door Carnavalsvereni-

ging ‘De Schuimlikkers’, zij op-

perden om het Oktoberfest op 

zijn Ankeveens in te kleden en 

dat is prima gelukt. Het was ook 

deze keer heeeeeeel gezellig. De 

zondagmiddag was wederom 

iets met het Oktoberfeest, een 

‘Duitse’ zanger vertolkte de 

Duitse Schlagers met verve en 

DJ CoCo draaide alles aan el-

kaar. Kortom een zeer geslaagd 

weekend, al liet het weer het 

soms een beetje afweten.

Rest mijn nog alle sponsoren, 

’t Wapen van Ankeveen en u 

als publiek te bedanken voor 

uw aanwezigheid, wij als Stich-

ting Bevordering Vermaak en 

Cultuur, Ankeveen kunnen dit 

nooit organiseren zonder u.

Oud Kermisnieuws

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

aannemersbedrijf

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Gordijnen en raambekleding, 

Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

‘s- GRAVELAND- Op donder-

dag 9 november geeft Timo 

Halbesma, PhD student aan 

het Max Planck Institute for 

Astrophysics. een lezing bij de 

Sterrenwacht Gooi en Vecht-

streek met als titel ‘Botsende 

clusters van sterrenstelsels’.

Een sterrenstelsel bestaat uit 

vele miljoenen sterren en is zelf 

ook meestal weer onderdeel 

van een grotere groep sterren-

stelsels, zogenaamde clusters. 

Tussen de sterrenstelsels van 

een cluster bevindt zich enorm 

heet gas. Waarom dat gas zo 

heet is, is nog niet goed te ver-

klaren. In deze lezing zal Timo 

Halbesma vertellen over zijn 

onderzoek naar een bijzonder 

cluster in het sterrenbeeld 

de Zwaan. Dit cluster bestaat 

uit twee sub-clusters die met 

elkaar in botsing zijn. Boven-

dien bevat het een superzwaar 

zwart gat. Met computersimu-

laties wordt geprobeerd om 

een verklaring te vinden voor 

de waarnemingen die gedaan 

zijn met o.a. röntgen- en ra-

diotelescopen. De lezing wordt 

gehouden op donderdag 9 

november om 20:00 uur op 

de 1ste verdieping van het Be-

zoekerscentrum van Natuur-

monumenten, Noordereinde 

54b in ’s-Graveland. Toegang is 

gratis voor leden van  de Ster-

renwacht Gooi en Vechtstreek. 

Niet-leden betalen €3.

Botsende clusters van sterrenstelsels
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Een grijze krijtachtige vroege dag strekt zich uit het is mistig

Er schittert niets, alle geluiden zijn gedempt de herfst komt eraan, een beetje listig

De lucht is grijs, de bomen dansen in de wind 

De natuur wordt weer langzaam okergeel, bruin, en goud getint

Het wordt weer licht de lichtval heeft al iets herfstachtig 

Deze tijd van het jaar is kleurrijk en prachtig

De in roodbruin gekleurde bladeren en struikgewas

En later de uiteen gebarsten bolsters van eikels en kastanjes volgen ras

De schoonheid van de herfst omhult ons alles gaat glanzen 

De bonte kleuren in het licht laten de natuur dansen

Een late herfstroos laat zijn blaadjes los 

en vallen op het pad van mos

Lang geleden, of gisteren speelden wij in het licht en konden wij alles maken

Koester die herinnering zodat wij niet met gedachten in het wereldgeweld geraken

Wees zelf de verandering die je in de wereld zo graag ziet 

Wat is het toch vreemd gegaan met de Wereld dit is toch de bedoeling, niet?

Ga erop uit naar het bomenrijke bos

geniet en laat je gedachten even los

De bomen vertellen een verhaal en bieden hoop en troost

Zet je voeten op het zachte mos en aarde en voel wat je oogst

De herfstbladeren knisperen en paddenstoelen en zwammen botten uit 

Dennenappels, eikels en beukennoot is voor de bosbewoners een rijke buit!

De heilzame werking van de natuur is groter dan wij vermoeden

Geniet van de herfstgeur en al het goede

Net als toen, waarom zou je het mijden?

Dit stille herfstverlangen en andere vervlogen tijden

Geniet en min de stilte, min de stilte als de avondschemer is gevallen 

Als de avondzon zakt naar de nacht, met al zijn kracht

Ook als je in haar schaduw leeft

weet dat ze morgen weer warmte geeft!

Nely van den Driesschen, 

dorpsdichteres 

(foto: Gert Hendrickx)

Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- VVD ‘ers Sieta 

Vermeulen en Frits Vogel slaan de 

handen ineen. Sieta is het enige VVD- 

raadslid in Wijdemeren en Frits leidt 

de zeskoppige fractie in Hilversum. 

Beide hameren op de urgentie dat 

Wijdemeren en Hilversum zo snel 

mogelijk opgaan in één gemeente 

Gooi- en Vechtstreek. 

“Het is van groot belang dat deze regio 

veel sterker wordt. Anders worden we 

van de mat gespeeld” opent Frits Vogel 

die al vanaf 2010 raadslid is in Hilver-

sum. “De regio’s Amsterdam, Amers-

foort en Utrecht dringen op. Het Gooi 

moet gewoon een geheel worden om 

gezamenlijk op te treden. Denk aan de 

bereikbaarheid en aan de economische 

samenwerking.” Ook Sieta heeft keer 

op keer betoogd dat één Gooistad de 

beste oplossing is. 

Het tweetal vindt dat de provincie 

met de huidige procedure voor een 

bestuurlijke herindeling niet duidelijk 

genoeg is. Dat Wijdemeren en Hilver-

sum moeten fuseren is helder, maar 

wat er met Laren, Blaricum, Eemnes 

en Huizen moet gebeuren vinden ze 

‘een verstoord beeld’, die hoeven uit-

eindelijk niet te fuseren. Vogel: “De 

provincie moet een ei leggen, met een 

duidelijke visie. Niet doorrommelen 

met vage compromissen. Het is een 

verantwoordelijkheid naar je burgers 

om op rationele wijze het beste model 

te kiezen en dat is een krachtige Gooi 

en Vechtstreek.” 

Sieta Vermeulen ziet dat de Wijde-

meerse politieke partijen niet tot een 

gezamenlijk standpunt kunnen ko-

men, terwijl de noodzaak om de be-

stuurskracht te versterken groot is. Ze 

is realistisch en gaat ervan uit dat een 

fusie met Hilversum als tussenstap on-

ontkoombaar is. “We kunnen al bijna 

niet meer zonder Hilversum. Mensen 

weten vaak niet hoeveel ambtelijk werk 

er nu al op het Hilver-

sumse stadhuis voor Wij-

demeren wordt gedaan.” 

Dat beaamt Frits Vogel. 

Die erop wijst dat Hilver-

sum ook een gemeente 

met een grote diversiteit is, 

met wijken die een eigen 

karakter hebben. “Of je nu 

over het spoor woont of in 

de Boombergwijk, dat zijn 

ook grote verschillen. Wij 

doen de laatste jaren erg 

veel aan beleid in wijken 

en buurten. Ik ben ervan 

overtuigd dat de vijf dor-

pen van Wijdemeren daar 

prima in passen.” Dat sluit aan op het 

kernenbeleid dat voor Wijdemeren de 

komende jaren een belangrijke priori-

teit is , vult Sieta aan. 

Vanaf nu zullen Sieta Vermeulen en 

Frits Vogel, Wijdemeren en Hilversum, 

vaker samen optreden om hun ideaal 

van één Gooistad uit te dragen. “Die stip 

op de horizon moet veel beter worden 

uitgewerkt. We eisen een strakker com-

mitment van de provincie. Met een tijdlijn 

wanneer er één geheel moet ontstaan. De 

regionale bestuurskracht moet sterker, dat 

is het doel.”

VVD Wijdemeren/ Hilversum één Gooi gemeente

WIJDEMEREN- Op verschillende 

locaties in de Vechtplassen gaat 

Natuurmonumenten maatregelen 

uitvoeren om de kwaliteit van de na-

tuur te verbeteren. In de gebieden 

’t Hol, Weersloot en de Ruigehoek 

worden komende tijd werkzaamhe-

den uitgevoerd om bijzonder tril-

veen en veenmosrietland weer een 

kans te geven. 

De maatregelen bestaan in de Weer-

sloot (tussen Nieuw Loosdrechtsedijk 

en Tienhovens Kanaal) uit het ver-

wijderen van bosopslag en het herstel 

van oude petgaten. Hiermee wordt de 

basis gevormd voor trilveen en veen-

mosrietland. De aanwezigheid van 

deze waardevolle natuurtypen heb-

ben geleid tot de aanwijzing van de 

Vechtplassen als Natura2000 gebied. 

In ‘t Hol (ter hoogte van het Molen-

eind) wordt ook bo-

sopslag verwijderd 

met hetzelfde doel. En 

in de Ruigehoek (ter 

hoogte van de krui-

sing Herenweg/Stichts 

End) wordt bosopslag 

verwijderd uit het riet-

land ten behoeve van 

de kleine karekiet en 

de rietzanger.

Overlast

Omwonenden moeten 

rekening houden met 

mogelijke tijdelijke 

overlast van vrachtauto’s op de weg op 

momenten dat dit wordt aan- en afge-

voerd. De omwonenden zullen apart 

worden geïnformeerd met een brief.

De natuur in de Vechtplassen is bij-

zonder omdat er verschillende fases 

van verlanding plaatsvinden in dit 

gebied. Bij verlanding raakt open wa-

ter steeds meer begroeid met water-

planten, waardoor een petgat volle-

dig dichtgroeit. De bodem wordt dan 

steeds dikker en raakt vervolgens be-

groeid met bomen. Uiteindelijk staat 

er een bos. Dit proces duurt jaren. 

Maar als Natuurmonumenten niet 

ingrijpt, dan bestaan de hele Vecht-

plassen over vijftig jaar uit bos. En dat 

willen we niet. Want juist in deze ver-

schillende verlandingsfases profiteren 

heel veel zeldzame planten en dieren 

van een geschikt leefgebied.

 

Natuurmonumenten 
werkt aan Vechtplassen

Een ode aan de herfst
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FAMILIEBERICHTEN Kunst

Naast gediplomeerd schoon-

heidsspecialiste, is Anouk 

hannah huidcoach en aan-

gesloten bij het ANBOS. “De 

huid fascineert mij. Op een 

natuurlijke manier het beste 

uit de huid halen dat is mijn 

visie. Ik geloof niet in sprook-

jes. 

Ik geloof in behandelingen 

die de huid aan het werk zet-

ten, die de conditie van de 

huid verbeteren. Op die ma-

nier kan je het verouderings-

proces vertragen en behaal je  

langdurige resultaten. Daarom 

heb ik ook gekozen voor han-

nah”. Het merk hannah is o.a. 

bekend geworden door 

de beroemde bindweef-

selmassage die inmiddels 

een begrip is. “Sinds de-

cember vorig jaar voer ik 

deze massage uit en het is 

veruit de meest populaire 

behandeling. Je ziet en je 

voelt dat er wat gebeurt 

met je huid. Je verbetert 

het volume, de doorbloe-

ding en je pakt rimpeltjes 

aan. De mooiste resultaten be-

reik je in kuurverband. Zie het 

als een bootcamp voor je huid. 

Iedere week sporten doet ook 

veel meer voor je lichaam dan 

1 keer in de 6 weken naar de 

sportschool en dat geldt ook 

voor je huid”. 

Nu 5 behandelingen 60 minu-

ten voor 298,- plus de primum 

elixer t.w.v. 59,- gratis cadeau. 

Voor meer informatie 

www.theskinbar.nl  

Tel. 06-295 83 5 82

Geef je huid een boost met de 
hannah bindweefselmassage

Beste buren en vrienden,

Alle mensen die bij mijn honderdste verjaardag, kaarten,

bloemen, cadeautjes en goede wensen hebben gestuurd of

gebracht,

Heel hartelijk bedankt !

Ik heb een hele fijne verjaardag gehad.

Mevr. Middelkoop - Steenmetz

NEDERHORST DEN BERG- 

In het Sociaal Cultureel 

Centrum exposeren Daphne 

Bremer en Astrid Poelstra 

van 2 november t/m 27 de-

cember. 

Dagelijks kunt u tussen 8 en 

18 uur genieten van de kunst-

werken van deze schilderessen. 

Daphne maakt schilderijen 

over diverse culturen en 

Astrid onderscheidt zich 

door speelse en vrolijke 

kunst te produceren. Bei-

de kunstenaressen maken 

schilderijen van divers al-

looi.

Op vrijdag 17 november is er 

een Kunstmarkt in het SCC 

van 10 -15.30 uur. Daar kunt u 

leuke cadeaus voor Sinterklaas 

en andere feestdagen verwer-

ven voor een zacht prijsje. SCC; 

Blijklaan 1; NdB. 

Expositie in SCC

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

’s-GRAVELAND- Ga mee met 

de boswachter en beleef de 

herfst op de buitenplaatsen. 

Deze activiteit duurt 1,5 uur en 

is voor gezinnen met kinderen 

vanaf 4 jaar. Wandel mee met 

de boswachter over de kleur-

rijke ’s-Gravelandse Buiten-

plaatsen. Verwonder je over 

de vele paddenstoelen, struin 

door de afgevallen bladeren 

en knabbel tussendoor op een 

beukennootje. Misschien ko-

men we wel een kabouter tegen 

onderweg of een eekhoorn die 

een wintervoorraad aanlegt.

Handig om te weten

Trek stevige wandelschoenen 

aan; honden mogen niet mee; 

deze activiteit is niet geschikt 

als kinderfeestje, hiervoor zijn 

speciale programma’s. 

Bezoekerscentrum Gooi en 

Vechtstreek, Noordereinde 

54b, 1243 JJ ’s-Graveland; 035 

- 656 30 80; 

zondag 5 november, van 11:00 

u. tot 12:30 uur; zondag 18 no-

vember, 14:00 uur tot 15:30 u.; 

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

foto: © Natuurmonumenten – 

Laurence Delderfi eld - 

Paddenstoelen in het herfstbos
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Cultuur DOOR: NIELS VAN DER HORST

Kinderen van vijf basisscholen von-

den hun weg naar de Bibliotheek 

Gooi en Meer in Loosdrecht voor 

een voorleesdag. De organisatie lag 

in de gecombineerde handen van de 

Rotary en de bibliotheek zelf.

De deelnemende basisscholen waren 

de Curtevenne uit Kortenhoef en de 

Mr. Kremerschool uit Nederhorst den 

Berg. Ook De Catamaran, De Linde en 

de Terpstraschool uit Loosdrecht wa-

ren van de partij. 

Rotaryclub Wijdemeren

Thera van Erp begeleidde de dag na-

mens de Rotaryclub Wijdemeren. Ze 

gaf aan dat de eigenlijke initiatiefnemer 

binnen de club Martin Vuyk was. Hij 

is ook gemeenteraadslid. De gemeente 

was verder op uitnodiging vertegen-

woordigd door wethouder en voor-

leesburgemeester Sandra van Rijkom, 

die voor de gelegenheid de geschakelde 

ambtsketting had omgedaan. Thera 

van Erp vertelde over de achtergrond 

van de voorleesdag. “Vanuit sociale 

betrokkenheid wil de Rotaryclub er 

voor alle leeftijdsgroepen zijn. Zo heb-

ben we een Ouderendag en een Jeugd-

raadsvergadering om te laten zien hoe 

een raadsvergadering in zijn werk gaat. 

Voor de kleintjes is dat dit voorlees-

project wat we nu voor het vijfde jaar 

organiseren. Lezen staat onder druk 

bij de kinderen vanwege bijvoorbeeld 

de spelletjes die ze kunnen spelen op 

de telefoon en andere afleidingen. 

Dat is een belangrijke reden om dit te 

doen.” Ook de van haar voorleesbeurt 

na glunderende wethouder Sandra van 

Rijkom beaamde dit belang. “Enig dit! 

Ja, voorlezen is heel belangrijk voor 

kinderen. Niet alleen voor de woord-

kennis maar ook voor hun concentra-

tie, want ze moeten toch even luisteren. 

Het is ook goed om dit aan ouders te 

laten zien.”

Bibliotheek

Van de andere partner in de organisatie 

was Saskia van Aalst aanwezig. Ze had 

naast Sandra van Rijkom ook brand-

weerman Johan Landwaart uit Korten-

hoef en wijkagent Dennis van Giessen 

uit Nederhorst den Berg uitgenodigd. 

Ten behoeve van de beleving gingen de 

drie een verhaaltje voorlezen waarbij 

hun beroep een belangrijke rol speelde. 

Zo ging een van de verhalen over Vie-

zeltje, de dochter van de burgemeester 

die overal een enorme bende achterliet. 

“Wij als bibliotheek hebben de voorle-

zers benaderd, we zorgen er voor dat de 

juiste boeken naar de juiste voorlezers 

gaan, we hebben het contact onder-

houden met de deelnemende scholen 

en natuurlijk faciliteren we de ruimte”, 

Voorlezen voor lezen

aldus Saskia over haar rol. “De Rotary heeft 

weer voor de middelen gezorgd, zoals de 

verzorging hier en de nodige extra handjes.” 

Ook Saskia benoemde het belang van voor-

lezen en het contact met boeken. Ze gaf aan 

dat onderzoek aangetoond heeft dat kinde-

ren door voorgelezen te worden, zelf beter 

gaan lezen en dat het de woordenschat en 

intelligentie positief beïnvloedt. Misschien 

leest u als lezer dit artikel wel weer thuis 

voor… .

Wijkagent Dennis van Giessen en Brand-

weerman Johan Landwaart lezen voor

Jachthoorn blazen Sypesteyn

Zondag 5 november a.s. is het weer zo 

ver, van 14:30 uur tot 17:00 uur, wordt er 

ter ere van St.-Hubertus in de kasteeltuin 

van Sypesteyn een demonstratie gegeven 

over de jachthoornsignalen die vroe-

ger gehanteerd werden om aan te geven 

waar welk wild zich bevond.

Entree: € 3,50; kinderen gratis; kas-

teel-museum Sypesteyn; Nieuw Loos-

drechtsedijk 150; 1231 LC Loosdrecht; 

035- 5823208; www.sypesteyn.nl.

WIJDEMEREN- Het zang-seizoen is 

alweer enkele weken volop aan de 

gang. De zangers en zangeressen 

van ‘t KOOR! zijn twee concerten aan 

het voorbereiden. 

Op 12 november werken wij op uit-

nodiging van het City Orkest   Hil-

versum mee aan hun najaarsconcert. 

Het programma is licht, gevarieerd 

en vrolijk met de titel ‘Van Strauss tot 

Bernstein’.  Daar waagt ‘t KOOR! zich 

voor het eerst aan een operettenum-

mer, Heia, heia in der Bergen, maar wij 

vertolken natuurlijk ook eigen num-

mers die binnen dit concept passen. 

Het concert vindt plaats in studio I 

van het Muziekcentrum van de Om-

roep in Hilversum en begint om 14.30 

uur. Kaarten via  www.mcogebouw.nl/

agenda

Kerstconcert

Op 15 december staat ons eigen kerst-

concert gepland. Dit jaar niet in de 

Antoniuskerk maar ook in studio I van 

het Muziekcentrum van de omroep.   

In deze warme oktobe maand is het 

wel heel bijzonder om te zingen over 

sneeuw, winter wonderland en  jingle-

bells. Binnenkort verschijnt er op onze 

website meer informatie over dit con-

cert. Zeker is in elk geval al dat er ook 

een gospel koor gaat meewerken.

3 jonge leden

De afgelopen maanden mochten wij 

weer een aantal nieuwe gasten ver-

welkomen en we hebben er een aantal 

nieuwe leden bij. Onder deze leden was 

ook een drietal jongere mensen en daar 

zijn we heel blij mee want dat is voor 

het voortbestaan van elke vereniging 

van belang. En ‘t blijkt maar weer dat 

‘t Koor in hogere sferen

‘t KOOR! voor alle leeftijden is. We kun-

nen nog steeds nieuwe heren en dames 

plaatsen, dus aarzel niet te informeren naar 

de mogelijkheden. Dit kan via www.tkoor.

nl of via e-mail secretaris@tkoor.nl

foto: Gerard Som de Cerff 

LOOSDRECHT- Op woensdag 15 no-

vember a.s. wordt de jaarlijkse voor-

lichtingsbijeenkomst voor nieuwe 

enthousiaste vrijwilligers gehou-

den. U bent van harte welkom om 

10.30 uur of 19.30 uur op het kas-

teel, NieuwLoosdrechtsedijk 150 te 

Loosdrecht. (poort naast kasteel). 

Onze vrijwilligers vertellen u graag  

waarom zij het belangrijk vinden dat 

zij hun energie geven aan Sypesteyn. 

Onderhoud van tuin, park, kasteel en 

verdere opstallen, alsook rondleidin-

gen worden door vrijwilligers uitge-

voerd.  

Wat zoeken wij voor Sypesteyn: 

Rondleid(st)ers: een prima manier 

om u in te leven in de persoon van 

jonkheer Henri van Sypesteyn en te 

ontdekken met welke gedrevenheid 

hij de meest aparte voorwerpen aan 

zijn verzameling wist toe te voegen. 

Dan hebben we het absoluut niet al-

leen over het befaamde Loosdrechts 

porselein; Enthousiaste collega’s voor 

het ontvangen van bezoekers, ver-

koop van entreekaartjes en artikelen 

in de museumwinkel; Hoveniers voor 

het team van tuinbaas Henny van der 

Wilt; Versterking van ons secretariaat 

op kantoor; Coördinator PR + com-

municatie; Coördinator van events op 

Sypesteyn  (Kasteelfair, Dag van het 

Kasteel); Webredacteur; Beheerder 

kantoorautomatisering; Allerhande 

onderhoudsklusjes in en rond het 

kasteel; Begeleiden van kinderpartij-

tjes; Assistentie bij de huwelijken op 

Sypesteyn; Assistentie bij activiteiten 

voor educatie van schoolkinderen; Sa-

men met de conservator eeuwenoude 

kunstvoorwerpen schoonmaken; Co-

ordinator vrijwilligers. 

 

Doet u mee?

Sypesteyn kan nog ‘vele handjes’ ge-

bruiken voor een gezonde exploitatie. 

De huidige vrijwilligers geven met veel 

plezier hun energie aan Sypesteyn. Elk 

uurtje dat u helpt, is meegenomen. Bij-

na alle activiteiten zijn aan u op maat 

aan te bieden. En, wat het belangrijk-

ste is: het is echt leuk!    Vrijwilligers 

geven al bijna 100 jaar het bestaans-

recht aan Sypesteyn. Doet  u mee? Tot 

woensdag 15 november, 10.30 uur of 

19.30 uur Het wordt op prijs gesteld 

als u vooraf even aangeeft dat u komt 

op 035-5823208 of info@sypesteyn.nl 

 

Sypesteyn zoekt versterking
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KAN Nieuws November
Door:  Willeke Veens - van der Wal, Mariska Leurs & diaken Wim Balk

Allerzielen

Allerzielen (het feest van alle zielen) is 

de dag waarop in de rooms-katholieke 

kerk alle gelovige zielen van gestor-

venen worden herdacht. Op zaterdag 

4 november a.s. wordt deze dag ook 

gevierd. De oecumenische werkgroep 

van Kortenhoef zal op het centrale 

plein van het winkelcentrum in Kor-

tenhoef een tentje plaatsen, waar in-

woners en voorbijgangers een lichtje 

kunnen aansteken om hun dierbaren 

te gedenken. Tussen 10.00 en 16.00 

uur is er gelegenheid om een praatje te 

maken en wat te drinken. U bent van 

harte welkom

Eerste Heilige Communie

Begin 2018 beginnen de voorbereidin-

gen weer voor de Eerste Heilige Com-

munie in Kortenhoef en Nederhorst 

den Berg. Op 15 april 2018 zal de vie-

ring van de Eerste Heilige Communie 

in Kortenhoef zijn en een week later 

in Nederhorst den Berg. De ouders / 

verzorgers van de kinderen die bij het 

parochiesecretariaat bekend zijn, heb-

ben een uitnodiging ontvangen. Op de 

Antoniusschool en de Jozefschool zijn 

aan de kinderen van groep 4 een brief 

meegegeven. Als u toch geen uitnodi-

ging voor uw kind(eren) hebt ontvan-

gen, kunt u contact opnemen met het 

parochiesecretariaat. De eerste ouder-

avond is op woensdag 15 november. 

Fijn om weer met ouders en kinderen 

op weg te gaan naar mooie en fees-

telijke vieringen met dat bijzondere 

moment van de Eerste Heilige Com-

munie.

Sint Martinus Parochiefeest

Op zondag 12 november vieren we in 

Ankeveen het parochiefeest. Dit jaar 

heeft dat feest een extra feestelijk tintje. 

Om 9.15 uur wordt namelijk de nieuwe 

kapel ingezegend. De vroegere huiska-

mer van de pastorie is omgevormd tot 

een mooie kapel. Met de opbrengst van 

de kerkenveiling van een aantal jaren 

geleden en vele handen van vrijwil-

ligers uit onze parochie, is deze kapel 

een prachtige plek om te vieren, als we 

met iets minder mensen bij elkaar zijn. 

U bent van harte uitgenodigd om aan-

wezig te zijn om dit feest met elkaar te 

vieren. Inzegening kapel: 9.15 uur, aan-

vang eucharistieviering: 9.30 uur.

Bedevaart ‘s- Hertogenbosch

Op woensdag 25 oktober zijn negentig 

parochianen uit de KAN-parochies en 

de parochies uit Hilversum en Loos-

drecht op bedevaart naar ’s-Herto-

genbosch geweest. Ze hebben daar de 

Eucharistie gevierd in de Sint-Janska-

thedraal en hebben vervolgens ge-

luncht in een van de vele restaurants in 

de buurt. Na de lunch waren er rond-

leidingen door de kathedraal en het 

naastgelegen museum. Ook bestond 

de mogelijkheid om de rozenkrans te 

’s-GRAVELAND - Met een traditie 

van vier jaar kunt u ook dit jaar weer 

genieten van een avond met gevari-

eerde jazz muziek gespeeld door de 

Timeless Swingband onder leiding 

van Kortenhoever, klarinettist en 

saxofonist Hans Verheul. Op vrijdag 

3 november kunt u vanaf 20 uur ge-

nieten van lekkere jazz.

De Timeless Swingband is de voort-

zetting van de inmiddels vertrouwde 

Spiegeltent Swingband van trompettist 

entertainer Jelle van der Zee, die afge-

lopen jaar afscheid heeft genomen van 

zijn lange succesvolle muzikale carri-

ère. De traditie om tijdloze jazz muziek 

ten gehore te brengen, die menigeen 

zal herkennen, wordt in stand gehou-

den. Er wordt weer een reis door de 

tijd gemaakt van prille jazz uit de Blues 

periode, de Hot Roaring Twenties, de 

Swing Era tot en met de na-oorlogse 

Cool Jazz periode.

De zeven musici, Jaap Kruijt drums, 

Eelco van Velzen trombone, Jacques 

Kingma bas, Henk Sprenger gitaar 

en Ton Hameeteman piano, zijn allen 

ervaren musici, waarvan de meesten 

zelfs samengespeeld hebben met de 

legendarische voorvaders van de Ame-

rikaanse jazz. In het bijzonder mo-

gen we u de jonge, getalenteerde 

coming man op trompet, Coos 

Zwagerman presenteren, die naast 

vertolker van prachtig trompetspel 

ook als vocalist zal optreden.

Hervormde kerk,

Noordereinde 14 te ’s Graveland; 

vrijdag 3 november om 20:00 uur; 

Entree: € 15,- incl. koffie/thee in de 

pauze en een hapje en drankje na af-

loop. Kaarten zijn aan de deur te koop 

of te bestellen bij Marinus Aalberts, 

tel. 035-6561307. Meer informatie: da-

nielstalpaert.nl

Jazzconcert Timeless Swingband 

KORTENHOEF- Zaterdag 4 novem-

ber staan we weer met een tent 

op de Meenthof. ‘We’ dat zijn (le-

den van) de Antoniusparochie, de 

Oecumenische Streek-gemeente 

Kortenhoef en de protestantse ge-

meente de Graankorrel. 

Iedereen die dat wil kan een kaars aan-

steken en/of een herinnering schrij-

ven in het gedachtenisboek om een 

overledene te herdenken.  ‘We hebben 

kaarsjes laten branden. Dit geeft voor 

ons een goed gevoel’ schreven nabe-

staanden van een echtgenoot en vader. 

‘Voor alle mensen die iemand verlo-

ren hebben aan oorlogsgeweld’ scheef 

een ander. Kleine lichtpuntjes in een 

vaak duistere wereld. 

Iedereen is welkom zaterdag 4 novem-

ber van 9.30  tot 16.00 uur in de tent 

op de Meenthof.  

Ja, ik steek een kaars aan voor…

Wandeling na verlies
Op zondag 5 november organiseren 

Miranda van den Eijnden van Artesia 

en Wendy Pater van In de Ontmoe-

ting weer een wandeling door het bos. 

De wandeling is voor iedereen die 

verlieservaring(en) door overlijden kent 

en hier aandacht aan wil geven. Hoe 

kort of lang geleden dit verlies ook ge-

weest is.

Vertrek om 11.00 uur vanuit Brasserie 

Zonnestraal (op landgoed Zonnestraal), 

Loosdrechtsebos 15 te Hilversum; € 10,- 

(contant). Graag even aanmelden bij 

info@praktijkartesia.nl  of bel naar 06-

23665687. Zie ook www.praktijkartesia.

nl en www.indeontmoeting.nl.

bidden. Daarnaast had iedereen nog vrije 

tijd om even te wandelen of om een koffie 

met een Bossche bol te nemen op een van 

de vele terrassen. Een mooie dag en voor 

volgend jaar is alweer een aantal suggesties 

ontvangen om met onze regio naar toe te 

gaan.

Wereldwijd voert Amnesty actie voor 

vrijheid, gelijkheid en rechtvaardig-

heid. Ze onderzoeken onrecht, voe-

ren campagnes, lobbyen bij regerin-

gen en geven voorlichting. Zonder 

uw steun is dit niet mogelijk. 

U kunt Amnesty op veel manieren 

steunen, bv door het kopen van Am-

nesty- kaarsen, -kaarten en -cadeau-

artikelen. Wij richten hiervoor in 

verschillende kerken een stand in en 

u kunt deze artikelen na de viering 

aanschaffen.

Op zaterdag 18 november in de RK 

Martinusparochie in Ankeveen, aan-

vang viering 19.00 uur. Verkoop kort 

voor en na afloop van de dienst. De 

verkoop in de P.K.N. de Graankorrel 

is op zondag 25 november, aanvang 

viering 10.00 uur. De verkoop is na af-

loop van de dienst in Het Honk, achter 

de kerk. De verkoop in de Oecumeni-

sche Streek Gemeente is op zondag 10 

december, aanvang 11.00 uur. Verkoop 

na afloop van de dienst, rond 12.30 

uur in de Blokhut achter de kerk. Als u 

ons heeft gemist kunt u ook de artike-

len kopen via tol.janneke@gmail.com 

of via Anja Verbruggen, 06-45063315. 

Amnesty in de kerken
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Madelijn
When the shit hits the fan...

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 behaarde vrienden. 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. 

Ik ben gek op uitdrukkingen en gezegden in alle 

talen. Ik gebruik ze veel omdat ze heel beeldend 

en verduidelijkend zijn. Neem deze nou: ‘When 

the shit hits the fan’. Losjes vertaald naar het Ne-

derlands zoveel als: als de stront de ventilator 

raakt… Is dát niet heel beeldend? En duidelijk? 

Daar gaat echt iets vreselijk fout. Dát is meer 

dan alleen maar stront aan de knikker dat is ge-

woonweg stront aan de alles én de muur. En ik 

kan mij dat ook zo levendig visualiseren. Ik doe 

mijn ogen dicht en zie de flats al vliegen en te-

gen de muur uit elkaar spatten. Spetters achter-

latend op alles wat hij onderweg tegenkomt. En 

ach ja… dan ben ik net een klein kind en vind 

ik poep dus enorm grappig. Sorry. En pies ook 

trouwens. Kan ik dus echt van in mijn broek 

piesen van het lachen. Heel kinderachtig. Mijn 

werk is soms vies. Met poep, pies, pus, braaksel 

en kwijl enzo heb ik dagelijks te maken. Dan is 

het is lastig werken als 

je de lol van vies wor-

den niet inziet… 

Naast spreekwoorden, 

gezegden en lichaams-

excreta vind ik apen 

(vooral chimps) heel 

geestig. Ik ben een 

echte fan en kan ik 

uren naar ze kijken. 

Het wordt dus weer 

eens tijd voor een 

bezoekje aan een 

dierenpark. We lopen rechtstreeks door naar 

de chimpansees. Die hebben een enorm verblijf 

met slinger- en klimdingen en verzorgers die er 

alles aan doen om het ze naar de zin te maken. 

Maar toch vervelen de dieren zich af en toe ma-

teloos. En dat is zielig. 

Nietsvermoedend komen we de hoek om ge-

slenterd. Plots klinkt er gegil. Een warme, natte 

flats raakt me vol in het gezicht. Ik sta stil en 

veeg de smurrie uit mijn ooghoek en haren. Ik 

kijk naar mijn hand. Het is stront. Apen-stront, 

chimpansee-shit wel te verstaan. En weet je 

hoeveel dat lijkt op mensenpoep? Weet je hoe-

veel dat ruikt naar mensenpoep? Héééél veel 

dus! En dát vind ik zelfs vies. Mijn kleren zijn 

redelijk schoon gebleven. Het zit vooral in mijn 

haar en mijn gezicht. In het toilet was ik alles er 

zo goed als mogelijk vanaf. De stank blijft nog 

wel om me heen hangen. 

Als de chimpansees zich vervelen gooien ze 

met poep. Het gebeurt dus regelmatig dat de 

fans die naar ze komen kijken, bekogeld wor-

den met verse (dát wel) drollen. Ik kan het ze 

niet kwalijk nemen. Ik wil ook niet in een kooi 

leven, al is hij nog zo groot en voorzien van al-

lerhande soorten afleidingen. Ik word dan ook 

baldadig! En zolang je zelf niet geraakt wordt, 

is het oergeestig, toch? En dat ze spreekwoor-

den en gezegden verkeerd interpreteren, kan ik 

ze ook niet aanrekenen. Ik snap de vergissing. 

When the shit hits the fan….Já, ik ben fan. Nog 

steeds en voor altijd, alhoewel de gemiddelde 

chimp dáár waarschijnlijk schijt aan heeft.

Madelijn de With

06- 22 73 21 36

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

NEDERHORST DEN BERG- Terwijl u dit leest 

is het druk in Madrid. Onderhandelingen 

met Catalonië over de problemen met de 

afsplitsing en wij met de Sint over zijn reis 

naar Nederland. Ook dit jaar hebben wij weer 

grote verwachtingen over zijn aanwezigheid 

en met name zijn bezoek aan Nederhorst den 

Berg. Op zaterdag 18 november om 16.30 

uur. 

Wij hopen op zijn wens en aankondiging naar 

de gemeente dat hij dit jaar op 18 november wil 

proberen om aan te meren in Nederhorst den 

Berg. Aan de Loswal bij de Overmeerseweg. Hij 

zegt dat hij dit het mooiste plekje van Neder-

land vindt, want zowel vanaf de boot als vanaf 

de kade kun je al van ver zien dat alle kinderen 

met hun ouders en opa’s en oma’s klaar staan 

om de Sint de ontvangen en dat de boot eraan 

komt. Dan ben je pas welkom. Ook dit jaar zal 

het een groot feest worden, iedereen op de wal 

en vandaar met 

z’n allen naar 

de ijstent bij de 

sporthal in op-

tocht. Dan kun-

nen we daar een 

leuk feestje gaan vieren.

Iedereen is druk om dit feest te organiseren, 

maar we hopen dat ook iedereen dit feest een 

warm hart toedraagt. Daarom hebben we bij 

bijna alle winkeliers de Sinterpotten weer neer-

gezet. Het is een kostbaar gebeuren en alle bij-

dragen zijn erg welkom. Sint wil dat alle kinde-

ren van 2 t/m 9 jaar een leuk presentje krijgt om 

thuis nog eens te denken aan het feest. Zieke 

kinderen kunnen aangemeld worden, zodat het 

pakje thuis bezorgd kan worden.

Allemaal goed oefenen met de liedjes en dan 

straks uit volle borst meezingen. En dan zien 

we elkaar op 18 november bij de Loswal.

Intocht Sinterklaas in 
Nederhorst den Berg
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Cultuur

NEDERHORST DEN BERG- Het 

Hermitage Kwartet komt op 11 no-

vember terug bij Concerten op de 

Berg en na het succes van het vorig 

seizoen worden ze met open armen 

ontvangen. Aanvang: 201.15 uur.

Het Hermitage Kwartet is een mooie 

mix van ervaren en jonge musici: Ja-

cobien Rozemond (viool) en Francien 

Schatborn (altviool) zijn reeds bijzon-

der gerespecteerde musici in het Ne-

derlandse muziekleven. Floor Le Coul-

tre (viool) en de Canadese William 

McLeish (cello) bouwen sinds enkele 

jaren aan hun carrière. Dat geeft een 

bijzondere symbiose, want jong leert 

van oud, maar oud leert ook van jong.

De musici hebben voor het concert van 

11 november een geweldig programma 

samengesteld. U kunt genieten van het 

bijzondere strijkkwartet in Es majeur 

opus 33 nr. 2 van Haydn. Die deed zijn 

6 kwartetten in Opus 33 vergezeld gaan 

van de legendarische opmerking: ‘Auf 

eine ganz neue besondere Art.’ Nieuw 

en bijzonder waren ze beslist: de hier 

geëtaleerde kunstgrepen bepaalden 

niet alleen het genre als zodanig, maar 

ze waren zelfs van invloed op de instru-

mentale muziek in zijn geheel. Zoals de 

geestige Finale van Kwartet nr. 2, dat u 

op 11 november hoort, waarbij de luis-

teraar steeds te vroeg denkt dat het stuk 

ten einde is. Verder kunt u genieten van 

Beethovens strijkkwartet in c mineur 

opus 18 nr. 4 en het won-

dermooie strijkkwartet 

van Ravel.

Kaarten

U kunt kaarten kopen 

bij Brinkers Mode en 

Lingerie, Dammerweg 

1. De kaarten kosten € 

17,50 per stuk, inclusief 

programmaboekje, kof-

fie/thee in de pauze en 

een drankje na afloop. U 

wordt verzocht contant 

te betalen, pinnen is helaas niet moge-

lijk.

U kunt ook kaarten bestellen via de 

website (http://www.concertenopde-

Haydn, Beethoven, Ravel in Willibrordkerk

ANKEVEEN- Op zondagmiddag 5 

november speelt De Utrechtse co-

verband LegaZzy in Theater De 

Dillewijn. Dit is het eerste van een 

serie van 3 concerten onder de 

naam Bultpop. 

Genoemd naar de Ankevener Henk 

Bezemer (Bult), die in de 90-er jaren 

initiatieven nam om de popmuziek in 

Ankeveen een impuls te geven door 

o.a. oefenruimte en een tourbus ter be-

schikking te stellen. In elk van de drie 

bands die dit seizoen komen spelen, is 

Ankeveen vertegenwoordigd. LegaZzy 

heeft de Ankeveners Ron (toetsen) en 

Anne Wehrens ( saxofoon) in de gele-

deren.

LegaZzy brengt de show met zeer veel 

enthousiasme en overtuiging. Met hun 

funky grooves word je vanzelf naar de 

dansvloer getrokken. Bekende dance 

classics van onder andere Earth, Wind 

& Fire, Michael Jackson en Wham, 

maar ook recentere hits van bijvoor-

beeld Kensington en Bruno Mars wis-

selen elkaar af. LegaZzy bestaat uit 

8 zeer ervaren muzikanten. Met een 

vracht aan gitaar- en sax melodieën, 

meerstemmige vocalen, twee toetse-

nisten en een strakke ritmesectie wordt 

het ongetwijfeld een knallend feest. 

‘Bultpop’ met de band LegaZzy 

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

stelt, liggen deze 30 minuten voor aanvang 

van het concert op naam klaar bij de ingang 

van de kerk.

Wapen van Ankeveen

Speciaal voor deze dag heeft het Wapen van 

Ankeveen een menu ontwikkeld, waarvan 

u na afloop van het concert kunt gaan ge-

nieten, de zgn. Blauwe Hap. Deze Hap refe-

reert aan Stefans tijd in de marine. De Hap 

bestaat uit o.a. nasi, bami, rundvlees, saté 

en groentegerechten. Kaarten voor deze 

bijzondere middag kunt u kopen bij het 

Wapen van Ankeveen. Deze kosten €6,00 . 

Inclusief diner €20,00. Kaarten aan de zaal 

kosten € 7,00. Aanvang 16.30; zaal open om 

16.00 uur. Kom op tijd, want er zijn maar 

een beperkt aantal zitplaatsen.

KORTENHOEF- Over 10 dagen is het 

weer zover. Dan is het de elfde van 

de elfde, de jaarlijkse Prinswisseling 

om 23.11 uur bij carnavalsvereni-

ging de Turftrappers in ’t Akkoord 

aan de Kwakel. U bent welkom vanaf 

21.00 uur op 11-11.

Prins Dennis I en de prinsessen Marij-

ke en Eveline worden op een ludieke 

wijze weggevoerd.

De heren van de Raad van Elf beden-

ken altijd iets speciaals om het oude 

prinsenkoppel te bedanken voor het 

afgelopen jaar. Tijd voor een nieuwe 

hofhouding, maar zijn er nog een 

tweetal optredens van de Dansmarie-

kes. Die zijn het hele jaar lang iedere 

woensdagavond aan het oefenen om 

tijdens het carnaval weer een leuke 

dans c.q. show op te voeren. Sinds vo-

rig seizoen hebben we ook een Jeugd-

raad van Elf. Deze jongens in de leef-

tijdscategorie van 8 tot 15 jaar zien er 

prachtig uit met hun zwarte pak, mooi 

gilet, strikje en natuurlijk een steek. 

Op de prinswisseling wordt ook de 

nieuwe jeugdhofhouding voorgesteld. 

Deze verkiezing wordt altijd op de St. 

Antoniusschool gehouden. Voor ou-

ders, opa’s en oma’s altijd geweldig om 

de jeugd zo te zien.

Om 11 over 11 ’s avonds wordt de 

nieuwe hofhouding van De Turftrap-

pers bekend gemaakt.

Wie zal het dit jaar weer zijn? Een 

bekende uit het dorp?? Op de 

facebook pagina van De Turf-

trappers wordt iedere week 

een tip gegeven d.m.v. een 

foto. Die foto suggereert iets 

over de nieuwe hofhouding. 

Bent u ook benieuwd wie onze 

nieuwe hofhouding gaat wor-

den? Komt u dan een kijkje 

nemen in ons Hofpaleis op de 

Kwakel te Kortenhoef.

Kleding advies: gewoon gekleed. Hu-

meur: gezellig. Er is ook nog een ver-

rassend gastoptreden na de opkomst 

van de nieuwe hofhouding. Komt 

allen, de Turftrappers maken er een 

gezellige avond van, want carnaval is 

vriendschap en gezelligheid.

Prinswisseling bij Turftrappers

Een jaar geleden: 

Prins Dennis I met aanhang

Schuimlikkerveen
Met bloed, zweet en tranen is wederom 

het nieuwe Prinsenpaar van Schuimlik-

kerveen op de Ankeveense kermis gebo-

ren. Je kunt natuurlijk al op je klompen 

aanvoelen dat dit Prinsenpaar van de 

polder houdt. Dus dat belooft weer een 

geweldig carnavalsjaar te worden.

Een kleine hint over de identiteit van 

het nieuwe prinsenpaar: Het prinselijke 

bloed stroomt bij dit prinsenpaar reeds 

door de aderen. Op vrijdagavond 10 no-

vember in ’t Wapen van Ankeveen wordt 

het nieuwe prinsenpaar om 23u11 aan u 

voorgesteld.

Bij de entree van Ankeveen, aan de 

Gooilandseweg, richting Weesp, staat 

op deze bunker raadselachtig ‘Licht’. 

Op het dak twee dansende figuren…. 

Wat is dit? Stuur uw antwoord naar: 

redactie@dunnebier.nl

Wat is dit?
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DOOR: HERMAN STUIJVEROndernemers

’s-GRAVELAND- Installatiebedrijf 

Birkhoff B.V. mag dan bijna 180 jaar 

bestaan. De eigenaren, de twee-

ling Bert en Wim Boomkens, lopen 

voorop als het gaat om vernieuwing. 

Duurzaamheid wordt bepalend voor 

onze toekomst. In dat kader wil Wim 

graag drie onderwerpen aan de orde 

stellen: biomassa, zonnepanelen en 

luchtwarmtepompen. 

“We doen veel  projecten met hout-

pelletsketels. Dat is een vorm van bio-

massa die brandstof vervangt” opent 

Wim. Houtpellets, een soort konijnen-

brokjes van hout, dit levert een bespa-

ring van 65% op wanneer je propaan 

stookt. En levert minder co2 uitstoot 

op. Birkhoff heeft diverse projecten 

uitgevoerd, o.a. bij Fort Kijk uit van 

Natuurmonumenten, Bezoekerscen-

trum Kraggenburg en diverse particu-

liere klanten. “We werken vooral voor 

bedrijven en instellingen, omdat er 

voor veel woningen regels zijn die het 

gebruik van rookgassen aan banden 

legt. Zo worden er ook speciale eisen 

gesteld aan het type schoorsteen. De 

buitengebieden waar nog op propaan 

wordt gestookt zijn bijzonder geschikt 

om over te gaan op een biomassake-

tel.” Hoewel de aanschaf pittig is, is de 

terugverdientijd, mede door subsidies, 

ongeveer zeven jaar. Naast pellets is 

er ook de variant van stukhoutketels. 

“Dat willen we gaan doen in Fort Nig-

tevecht. Daar vervangen we ook pro-

paangas en dan gebruiken ze het eigen 

houtkapwerk als brandstof.”

Zonnepanelen

Op weg naar een gasloze toekomst in 

2030 bieden uiteraard ook de zonne-

panelen soelaas. “De vraag neemt flink 

toe. Het rendement wordt steeds gro-

ter van de zonnepanelen, ten opzichte 

van 10 jaar geleden brengen de pane-

len nu  60 % meer rendement op. Het 

is in ieder geval hoger dan wanneer je 

geld op de bank staat” zegt Wim. Die 

erop wijst dat je rendement op de in-

vestering ongeveer 7% is. Uiteraard is 

onderhoud wel van belang. Bij de aan-

schaf van zonnepanelen is de begelei-

ding erg belangrijk. “Wij doen alles 

voor de consument. We meten hoe-

veel panelen er nodig 

zijn. We geven advies 

welke panelen de beste 

zijn voor een bepaalde 

situatie, want dat kan 

erg verschillen. En ten 

slotte plaatsen we. Het 

is echt maatwerk. We 

proberen zoveel mo-

gelijk mee te denken.” 

Ook bedrijven profite-

ren van Birkhoffs deskundigheid. Zo 

heeft het bedrijf recent 460 panelen 

geïnstalleerd op een kippenboerderij. 

In Dwingeloo heeft Birkhoff een ge-

heel autonoom systeem met zonnepa-

nelen en accu’s geïnstalleerd, hierdoor 

is er geen elektriciteitsleverancier 

meer nodig.

Meedenkers

Een derde ontwikkeling die interes-

sant is, is de luchtwarmtepomp. Dat is 

een pomp waarbij de buitenlucht met 

een compressor wordt verwarmd naar 

55° cv-water. Buiten staat bijvoorbeeld 

een zgn. monoblock en binnen een 

unit die de huidige cv ketel vervangt, 

Bij Birkhoff komt duurzaamheid op 1e plaats

lage temperatuurinstallaties zoals vloer-

verwarming zijn hier bijzonder geschikt 

voor. “Ook hier is het echt maatwerk. Het 

hangt af van de grootte van de ruimtes en 

het aantal aanpassingen dat je moet door-

voeren. Maar het is comfortabele warmte 

en geheel zonder gas.” Een gemiddelde 

luchtwarmtepomp heeft een terugver-

dientijd van zeven jaar.  

Wim en zijn team benadrukken dat zij 

zichzelf zien als meedenkers die veel tijd 

en aandacht schenken aan de begeleiding 

van de klanten die aan duurzaamheid wil-

len doen. “Er is een gigantisch aanbod, 

met veel technische specificaties. Daarin 

kunnen we onze klanten wegwijs maken.“ 

Naast een bijdrage aan de duurzaamheid, 

wordt het in de nabije toekomst econo-

misch gunstig om al die ontwikkelingen 

zonder fossiele brandstof op de voet te 

volgen.

Voorts

Voorts kunt u bij Birkhoff terecht voor een 

ruim aanbod aan installatiewerkzaamhe-

den: elektrotechniek, centrale verwarming, 

verlichting, badkamers, dak- en gootwerk, 

datanetwerken en de sleutelhoek. En nog 

is het lijstje waarschijnlijk niet compleet.

Birkhoff B.V

Noordereind 171; 1243 JP ’s-Graveland; 

tel: 035- 656 1287; www.birkhoffbv.nl

NEDERHORST EN BERG- Ter afslui-

ting van het Lutherjaar waarin 500 

jaar reformatie herdacht werd, 

wordt er op zondagavond 5 novem-

ber om 19.00 uur in de Willibrordkerk 

te Nederhorst den Berg een bijzon-

dere zangdienst gehouden. 

Luther staat bekend om zijn verzet te-

gen bepaalde praktijken in de kerk van 

zijn tijd. Hij was een geleerde, vertaalde 

de Bijbel in het Duits, maar hield ook 

veel van zingen en instrumentale mu-

ziek. Hij beschikte over een mooie stem 

en schreef ook liederen. Deze avond 

gaat het in eerste instantie dan ook niet 

om de leer, maar om de muziek. Ook al 

stopte Luther wel weer veel ‘leer’ in zijn 

liederen. 

Ds. Marnix van der Sijs, predikant van 

de Dorpskerk in Blaricum, licht de be-

tekenis van Luther voor de kerkmuziek 

toe. Het muzikale deel wordt verzorgd 

door Peter den Ouden op het orgel. 

Naast het begeleiden van de samen-

zang, speelt hij enkele koraalbewerkin-

gen van Johann Sebastian Bach voor 

liederen waarvan Luther de tekst en/of 

de melodie geschreven heeft.

De zangdienst begint om 19.00 uur. We 

sluiten de avond af met het bekende 

lied: ‘Een vaste burcht is onze God,’ met 

twee nieuwe coupletten van de dichter 

René van Loenen. Een bewuste keuze: 

zo nemen we het verleden mee in het 

heden. De toegang is vrij, komt allen!

Luther en de kerkmuziek in de Willibrordkerk 

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!

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. Com-

petitie 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

Kort nieuws
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Dat het met denksportver-

enigingen vaak bergafwaarts 

gaat is een understatement. 

Dat zien we onder andere bij 

het schaken. Vroeger telde 

het Gooi een stuk of twaalf 

schaakverenigingen, daar zijn 

er nu nog zes van over waar-

bij het met de helft niet goed 

gaat. Vergrijzing, geen nieu-

we aanwas etc. Een Gooise 

Schaak Coöperatie kan een 

oplossing betekenen. 

Ik heb zojuist een visie naar 

alle Gooise schaakverenigin-

gen gestuurd over de toekomst 

van het schaken, een visie 

die wellicht ook voor andere 

sporten interessant kan zijn. 

Bij het schaken is er vaak één 

speler binnen een club de al-

lersterkste, vaak ook één de 

allerslechtste. De allersterkste 

heeft op den duur geen uit-

daging meer en stopt, waarna 

de één na sterkste de sterkste 

wordt. Onderaan verliest ie-

mand elke week weer, gevolg, 

hij stopt. Ook mensen die eens 

vrijblijvend komen kijken bij 

een vereniging denken al snel: 

Ze zijn veel te goed, dat gaat ‘m 

niet worden. En ze worden ver-

volgens geen lid. Met mijn visie 

hoop ik dat te ondervangen. 

Derhalve heb ik mijn 

uitgebreide visie naar 

alle zes verenigingen 

gestuurd in de hoop een 

vruchtbare samenwer-

king tot stand te bren-

gen en de schaaksport 

weer gezond te maken.

Hoe werkt het?

De zes verenigingen 

gaan nauw samenwer-

ken, ze brengen een ge-

meenschappelijke schaakkrant 

uit. De leden die interesse heb-

ben krijgen het blad elke 3-4 

maanden, tegen betaling van 

een kleine vergoeding. Leden 

van de zes verenigingen kun-

nen daarnaast voortaan hun 

tegenstander uit het hele Gooi 

zoeken. Je maakt een afspraak 

met gelijkwaardige spelers, dat 

hoeft niet per sé bij de club van 

jezelf of de opponent te zijn, 

maar dat kan door het hele 

Gooi, bij elke schaakvereniging. 

Ideaal voor wanneer je allebei 

op donderdag schaakt en ook 

binnen de club met de compe-

titie mee wilt doen. Je kunt dus, 

wanneer je dat wilt drie avon-

den per week schaken,. Helaas 

schaken drie verenigingen op 

donderdag en twee op vrijdag.

Wanneer en hoe vaak en waar 

je speelt, of je wel of niet de 

clubkrant wilt en tegen wie je 

speelt, je bepaalt het groten-

deels zelf. Je kunt natuurlijk 

iemand uitdagen die niet te-

gen jou wil spelen, maar verder 

heeft de schaker alles in eigen 

hand. De uitslag meld je per 

email aan de wedstrijdleider.

Dit concept is ook mogelijk bij 

andere sporten, darts, tafelten-

nis, klaverjassen, bridgen, ten-

nis, golf etc. Altijd een tegen-

stander van je eigen formaat, 

meer sportbeleving, meer ple-

zier.

Hopelijk komt er een Gooise 

Schaak Coöperatie die het 

startschot is van een nieuwe 

kijk op denksport in Nederland 

en wellicht in de hele wereld.

Revolutie in de schaakwereld

DOOR: PATRICK KREUNING

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

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

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

Van Breelaan 25 Ankeveen
In de directe nabijheid van 
lommer-/ en waterrijk natuurge-
bied in Ankeveen ligt deze riant 
uitgebouwde hoekwoning met 
drie slaapkamers en een tweede 
verdieping waar de mogelijk-
heid bestaat om de woning 
verder van meer slaapkamers 
te voorzien. Voeg daarbij het 
unieke, separate, royale opge-
metselde buitengebouw  en u 
bent verkocht!

NIEUWNIEUW

Vraagprijs: € 295.000,- k.k. 

TOP OCCASIONS MET 3-12 MND  GARANTIE  

Twingo Collection 5drs Zwartmet. 04-2017 3000 km  € 11950,- 

Twingo Parisienne 3drs Wit 01-2014 9000 km € 8000,-

Clio Night & Day  5drs Grafi tmet. 01-2016 18000 km € 15450,-

Kangoo Family 1.6 Beigemet. 04-2009 185000 km €  7450,-

Captur Intens Tce-90 Roodmet. 09-2017   2000 km € 22500,-

Megane Bose Tce-115  5drs D.bruinmet. 08-2014 20000 km € 16000,-

Megane Estate Expression dci     D.blauw 11-2005  117000 km €  6000,

Megane Cabrio 2.0 Dynamique   Beigemet. 05-2004 90000 km € 7950,-

Scenic 1.6 Business-Line Bruinmet. 09-2009  133000 km € 9500,-

Scenic Intens Tce-130 Blauwmet. 04-2017  2500 km € 29750,-

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

Espace Dynamique 2.0-T Zwartmet 01-2006   177000 km € 8000,-

Hyundai I-20 Blue Drive Zwartmet. 09-2012 45000 km € 8250,-
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NEDERHORST DEN BERG- Het is 

aankomende zaterdag alweer voor 

de laatste keer mogelijk  om op het 

Willie Dasplein aan de Voorstraat de 

schaatscertificaten te kopen in de 

voorverkoop. 

Deze week wordt de tent geplaatst en 

gaat de opbouw van de ijsbaan alweer 

beginnen. Een groot aantal vrijwil-

ligers stopt er hun vrije uurtjes in om 

er voor te zorgen dat in ieder geval de 

Bergstube alweer zo ingericht is dat we 

op 18 november  Sint Nicolaas kunnen 

ontvangen. In de Bergstube is  die dag 

vanaf 16.00 uur echt de laatste keer dat 

er nog certificaten in de voorverkoop 

verkocht worden. Dus wil je 6 weken 

lang onbeperkt toegang hebben tot 

de ijsbaan, koop dan je certificaat met 

korting. Wil je wellicht de vrijwilligers 

helpen met de opbouw van de ijsbaan, 

of je op een andere manier nuttig ma-

ken voor de ijsclub,  kun je je aanmel-

den via info@ijsclubnederhorst.nl . 

Kijk voor meer informatie op de web-

site www.nederhorstonice.nl of volg 

ons via Facebook, Twitter of Instagram 

Laatste voorverkoop IJshal

DOOR: SASKIA LUIJERGemeenschap

We keken er al weken naar uit en 

zaterdag 28 oktober was het dan 

zover. De tweede editie van de 

Ken Uw Dorp Quiz ’s-Graveland en 

Kortenhoef. Na het succes van 2015 

waren de verwachtingen hoog ge-

spannen en opnieuw maakte de 

6-koppige organisatie ze helemaal 

waar. Het werd een actieve, verma-

kelijke en vooral gezellige avond 

over de dorpen van toen en nu. 

Wat nerveus en gespannen arriveren 

de 36 teamcaptains om 16.45 uur in 

De Dobber. Allen hebben thuis, op hun 

clubgebouw of op een andere locatie 

een ploeg van 5 tot 15 mensen bij el-

kaar gebracht. De laptops zijn er opge-

laden, de wifi-wachtwoorden uitgewis-

seld en de strategie is tot in de puntjes 

besproken. Maar voordat de captains 

het quizboek meekrijgen, mogen ze 

eerst zelf 10 vragen beantwoorden. 

Zonder hulpmiddelen gaan ze op een 

virtuele bruggentocht van De Dob-

ber naar De Drie Dorpen en moeten 

onderweg aangeven welke bruggen ze 

tegenkomen. Een thema dat niet voor 

niets is bedacht, motiveert Ben Steen-

voorden. “Dit is niet alleen een kennis-

quiz, maar gaat ook om verbinden. Een 

brug slaan met elkaar.” Ondertussen 

maakt Klaartje Steinkamp een opname 

die live op Facebook wordt gestreamd. 

Niet alleen voor de deelnemers, maar 

ook voor de organisatie is dit een span-

nend moment. Klopt alles wel? Doet 

de website het goed? Hoe gaat het van-

avond lopen?

Vragen en opdrachten

Eenmaal op de teamlocatie stort ie-

der zich met enthousiasme op de 150 

vragen die in het quizboek staan. Het 

zijn er 25 minder dan in de vorige edi-

tie, want toen was het echt aanpezen 

om overal een antwoord op te geven. 

De vragen zijn verdeeld in 6 blokken, 

elke keer afgesloten met een opdracht. 

Via de website www.kenuwdorp.nl 

kan men inloggen op de persoon-

lijke groepspagina en daar bestanden 

down- en uploaden. Binnen no time 

worden de taken verdeeld. Welke men-

sen beginnen met de vragen van blok 

1? Wie pakt de eerste opdracht op? Is 

er ook een opzoekvraag voor het bui-

tenteam? En die Kortenhoefse AH-

notenmix is lekker, maar kan de soep 

met broodjes ondertussen ook doorko-

men? Driftig wordt gezocht op internet 

naar de vertrektijden van de vroegste 

bus en het aantal palen onder de Kare-

kiet. Ook de hulplijnen zijn onmisbaar. 

Even bellen naar het thuisfront om te 

vragen welke kruiden er in de fles gin 

van Wijnkoperij de Meenthof zitten. 

En de leeftijd van onze B&W-leden. 

Wie kunnen we daarvoor raadplegen? 

Onderwijl roepen de vragen ook aller-

lei herinneringen op. Hoe zat het ook al 

weer met die wasserijen van weleer? En 

ken je ze nog, de winkeltjes van vroe-

ger? De creatieve geesten gaan intussen 

aan de slag met het schrijven van een 

dorpslied op de wijs van ‘In het kleine 

café aan de haven’. Terwijl iemand an-

ders een leuke compositie bedenkt 

voor een teamfoto waarbij een beroep 

wordt uitgebeeld. Dan zijn er ook nog 

de puzzeloplossers en degenen die bui-

ten in het onstuimige weer op pad gaan 

om de etalage van boekhandel CW’76 

te bekijken, de hekjes te zoeken bij het 

Oppad en de gele ballen te tellen die 

drijven in de Wijde Blik.

Heel de KUD-Quiz bakt

Tegen tienen verzamelen alle captains 

zich weer in De Dobber met een vol-

geschreven quizboek. André Janmaat 

schat in dat de quiz dit keer goed te 

doen was, want iedereen is ruim op 

tijd binnen. Zelfs het brandweerkorps 

dat met zwaailicht en gillende sirenes 

de antwoorden komt inleveren. De las-

tigste vragen worden onderling uitge-

In de ban van de Ken Uw Dorp Quiz

wisseld. Wisten jullie alle voordeuren op de 

foto’s? Die wc’s in de horeca? En die vraag 

over de Meenthof? Ook bewondert men de 

baksels van ‘Heel de KUD-Quiz bakt’. Elk 

team kreeg namelijk een portie speculaas-

deeg van Bakker Jeroen om voor de jarige 

Bram de Kloet iets moois te maken. De nét 

21-jarige is totaal overrompeld en beoor-

deelt als jury de leuke en originele inzen-

dingen zoals de Kortenhoefse kraai, Klap-

brug, een klomp, bootje en Brampenburgh. 

Na het zingen van ‘Lang zal die leven’ is 

er terecht ook een groot applaus voor alle 

leden van de organisatie. Complimenten 

voor André, Ben, Bram, Klaartje, Martijn 

en Yvonne. Zij buigen zich nu over de inge-

vulde quizboeken en het voorbereiden van 

de feestavond op 25 november in De Drie 

Dorpen. Dan wordt bekend gemaakt welk 

team de winnaar is. Weer iets om naar uit 

te kijken!

De 36 teamcaptains van de KUD-Quiz

ANKEVEEN- Bert Hilhorst was don-

derdag 12 oktober voor de derde 

keer op rij de beste aan het biljart. 

Hij stelt hiermee zeer nadrukkelijk 

zijn kandidatuur voor de eindzege 

in de competitie van ‘Tien van Rood’ 

die nog drie speelronden telt. 

De finale ging tussen de winnaars van 

de laatste drie ronden, want Bert nam 

het op tegen Marc Degekamp, die ach-

tereenvolgens René de Rooij, Oscar 

Schouten en Edwin Hilhorst had ver-

slagen. Er kwam dus geen Hilhorst vs. 

Hilhorst finale. Edwin nam het in de 

troostfinale op tegen de verrassing van 

de avond: Bram Schouten. Hij kwam in 

de halve finale een carambole te kort 

voor een finaleplaats, maar had in de 

ronden daarvoor wel fraai gewonnen 

van ome Robur en ome Tirian. Maar 

degene die dus echt excelleerde was 

Bert Hilhorst. De driebandenspecia-

list toonde zijn klasse in de finale door 

in een mum van tijd een grote voor-

sprong te nemen door een serie van 

9 caramboles. De ‘handicap’ van het 

Biljarten in Ankeveen

Van zomerkoning tot herfstkampioen
moeten spelen over ‘rood’ bleek voor hem 

geen beletsel en hij produceerde de ene na 

de andere fraaie stoot. De competitie gaat 

door op de eerste donderdag van novem-

ber, aanvang 21.30 uur. Voor de achtervol-

gers van Bert de kans om hem te achterha-

len of in ieder geval om een poging te doen 

om hem bij te benen.

ALV Gymnastiek 
Nederhorst den Berg
Op woensdag 8 november houdt de Al-

gemene Gymnastiek Vereniging Neder-

horst den Berg haar Algemene Leden-

vergadering. De voorzitter opent om 

20.00 uur. De vergadering vindt plaats 

in Sporthal De Blijk, in een zaaltje bo-

ven. 

ALV Kortenhoefse IJsclub
Op vrijdag 17 november houdt de Kor-

tenhoefse IJsclub ‘Onderling Genoegen’ 

om 20.00 uur zijn Algemene Ledenver-

gadering in de Oude School. Aftredend 

en herkiesbaar zijn Krijn Spaan, Ben 

Schouten van de Velden en Jan Schriek. 

Laatstgenoemde viert ook een jubileum. 

Zie: www.ijsclub-kortenhoef.nl
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’s-Graveland speelt momenteel met 

weinig vertrouwen. Het verloop 

van de wedstrijd tegen Achterveld 

droeg niet bij aan het opvijzelen er-

van. Direct na rust schoot Vincent 

van Vuure een bal buiten bereik 

van de keeper op de paal, werden 

twee kansen op de gelijkmaker – 

bij rust leidde Achterveld met 0-1 

– knullig verspeeld en werd een 

zekere strafschop onthouden. Kort 

daarna verdubbelden de gasten de 

voorsprong en speelde ’s-Grave-

land een verloren wedstrijd. 

Senioren zaterdag

De thuiswedstrijd van Za2 tegen ASV 

’65 was bijna in evenwicht. De eerste 

helft kwamen de gasten op 0-1 die na 

rust ongedaan gemaakt had moeten 

worden. Maar dichterbij dan een bal 

op de lat en een ouderwetse scrim-

mage kwam het niet. Na afloop nut-

tigden beide teams gezamenlijk een 

lekkere stamppot.

Senioren zondag

Zo stroef als het 1e draait, zo voor-

spoedig gaat het met het 2e. Door de 

4-0 overwinning op Victoria 2 is het 

nog steeds zonder puntverlies. Het 3e 

en 4e leden een thuisnederlaag en 35+ 

Voetballen in ’s-Graveland 

Tweede thuisnederlaag
won met 2-0.

 

Jongens onder 12

In de sterke 1e klasse kwam JO12-1 niet 

in actie. Komende zaterdag speelt het in 

Veenendaal  tegen GVVV. JO12-2 verste-

vigde de koppositie met een 4-2 overwin-

ning op Waterwijk.

 

JO10-1 zevende op AZ-toernooi

Door twee 1-0 nederlagen en drie ruime 

overwinningen mocht de JO10-1 vorige 

week woensdag uit handen van AZ-spe-

lers de 7e prijs in ontvangst nemen. Een 

mooie prestatie en een leuke ervaring om 

dit toernooi te mogen spelen.

Voetbal in de herfstvakantie

De herfstvakantie werd goed benut met 

twee dagen Schalke 04 met op dinsdag een 

bezoek aan het stadion van de Duitse club. 

Op donderdag namen ruim 100 kinderen 

deel aan het 4x4 toernooi. 

Beaujolais Primeur 

Op donderdag 16 november kan de jon-

ge Franse wijn weer geproefd worden in 

de kantine. Van harte aanbevolen en van 

harte welkom!

Alleen het eerste kwartier was het 

spannend, toen stond het nog 1-1. 

De ruststand was 5-1 en uiteindelijk 

liepen de Ankeveners uit naar een 

monsterscore van 11-2. 

Uiteraard is deze overwinning goed 

voor de moraal. Echter, er moet niet 

teveel waarde aan deze overwinning  

worden gehecht, aangezien het krachts-

verschil te groot was. Juist nu moet men 

met beide benen op de grond blijven 

staan. Doelpuntenmakers: Laurens van 

der Greft 3x, Sherrick Krind 2x, Yoeri 

Tol 2x.Giovanni Stoard 2x, Ferrinho en 

Furgel Cairo.

JO19 versloeg ‘s- Graveland 

Op 14 oktober versloeg JO19-1 in een 

uitwedstrijd JO19-2 van SV ‘s-Gra-

veland met 2-8. De ruststand was 0-6 

en de Ankeveners vergaten na de rust 

in de organisatie te blijven spelen en 

verloren daardoor de grip op het mid-

denveld. Anders zou de uitslag beslist 

hoger zijn uitgevallen. Doelpuntenma-

kers: Bram Schouten 3x, Mathijs van de 

Riet, Camiel Hiddinga, Koen Schouten, 

Julian Bouius en Jeffrey Vierhout.

Winst van zaterdag-2

Luuk Hilhorst scoorde voor rust. Het 

bleef de enige treffer en zo werd hij de 

matchwinner. Het werd een alleraar-

digst, spannend en sportief duel met 

een verdiende winnaar. Na afloop had-

den beide teams een gezamenlijk eten-

tje, aangeboden door SV ‘s-Graveland. 

Met dank voor de gastvrijheid.

Voetballen in Ankeveen

Monsterscore tegen Forza Almere
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Schalke auf Tournee. De groepen werden 

gesplitst en elke groep ging met een Duitse 

gids een toer door het stadion maken. De 

Veltins Arena met meer dan 60.000 plaat-

sen en waar sponsor Gazprom overal pro-

minent aanwezig is. Bezocht werden o.a. de 

kleedkamer, de dugouts, de persruimte en 

de spelerstunnel. Na deze toer kon men in 

de fanshop nog een aandenken kopen. Om 

13.30 uur was het Schluss. Moe, maar zeer 

voldaan kwamen de ’s-Gravelanders rond 

17.30 uur thuis. Vol mooie ervaringen van 

twee dagen Schalke 04.

Nog nooit had Nederhorst op dit 

niveau zo’n grote overwinning be-

haald. In de thuiswedstrijd tegen 

Vreeswijk werd het na een 5-0 rust-

stand uiteindelijk maar liefst 11-1. 

Een ongekend succes voor de vereni-

ging en zeker als debutant dit jaar in 

de 3e klasse. Keer op keer kwam Ne-

derhorst via snelle aanvallen gevaarlijk 

voor het doel van de gasten uit Nieu-

wegein. Maar één keer moest keeper 

Oscar Vrijhoef handelend optreden 

na een slordigheid in de verdediging. 

De ene goal was nog mooier dan de 

andere, alhoewel Vreeswijk meehielp 

door de eerste treffer in eigen doel te 

werken. Na 14 minuten was het Luuk 

van Huisstede die afrondde na een vlot 

lopende aanval. Zeker het laatste kwart 

speelde Nederhorst zich makkelijk 

naar een zege via treffers van Jesse (3x), 

Luuk en Steven Stijvers. Volgende week 

naar koploper APWC. Dat zal een heel 

andere wedstrijd worden.

Senioren

Nederhorst-2 won eveneens met ruime 

cijfers van Sporting Almere. Met de 

wind in de rug werd de ruststand met 

4-0 bereikt. Nederhorst-3 behaalde een 

benauwde 4-3 zege op De Meteoor 3. 

De ruime voorsprong werd bijna nog 

verspeeld. 

JO19-1 nog zonder puntverlies

Ook in de 5e wedstrijd was er winst 

voor de formatie van Ronald Verheul. 

Het ging moeizaam tegen Altius JO19-

1, maar met 3-1 bleef de ploeg ongesla-

gen en dus koploper.

JO13-1 presteren ook uitstekend en 

wonnen met 5-0 van Ouderkerk. JO13-

2 wonnen midweeks met 1-0 van Nita 

en speelden zaterdag met 0-0 gelijk 

tegen  BFC. De meisjes O13 moesten 

in Soest hun meerdere erkennen in 

VVZ’49.

Vrijdagavond 35/45+ voetbal

Op 3 november is er weer een gezellig 

toernooi voor de oudere actieve- en 

niet actieve voetballers. Naast enkele 

potjes 7 tegen 7 voetbal is er natuurlijk 

ook de derde helft!

Meer info: www.vvnederhorst.org of 

facebook.

Voetballen in Nederhorst 

Historische zege op Vreeswijk: 11-1 

Sport

In de herfstvakantie werden onge-

veer 70 ’s-Gravelandse jeugdvoet-

ballers op z’n Duits bijgeschoold. 

De bekende profclub Schalke ’04 uit 

Gelsenkirchen verzorgde een 1- of 

tweedaagse voetbalclinic. 

Op de maandagochtend staan de jon-

gens en meisjes tussen 6 en 15 jaar een 

tikkeltje zenuwachtig te wachten op 

wat er komen gaat. De kinderen lo-

pen er verzorgd bij in het Königsblau. 

Dat mag ook wel voor bijna 60 euro. 

Schalke is de club waar Klaas-Jan Hun-

telaar topscorer was. In een ver  ver-

leden speelden ook Youri Mulder en 

Wim Suurbier voor de blauwen. Grote 

namen als Mesut Özil, Julian Draxler, 

Jefferson Farfan en Maximilian Meyer 

zijn spelers die recent uitkwamen voor 

deze Duitse subtopper. Schalke 04 is 

genoemd naar de wijk Schalke in de 

stad Gelsenkirchen en bestaat al sinds 

1904. De vereniging heeft meer dan 

100.000 leden.  

Pünktlichkeit, toch gezien als een van 

de Duitse oerwaarden, is niet nog neer-

gedaald in de Nederlandse staf die de 

clinic verzorgt, want het duurt even 

voordat de jonge spelers aan de gang 

kunnen. Maar dan begint het: shirtjes 

in de broek, kousen niet hoger dan 

de knieën en de trainingsjacks moe-

ten dicht. De spelers worden verdeeld 

in twee groepen: Nord Kurve en Süd 

Kurve, genoemd naar de fanatieke sup-

portersgroepen in de Veltins Arena, het 

stadion van de club. 

Na de warming up krijgen de spelers 

volop de kans om hun talenten te la-

ten zien. Beweglichkeit (hoe bewegelijk 

ben jij); Freisto? (ben jij de vrijetrap-

penspecialist); Reaktionsball (heb jij 

de beste reacties); Geschwindigkeit (de 

snelste van het team); Dribbeln (drib-

bel jij overal doorheen) en Kraft (ben 

jij niet van de bal af te krijgen) zijn een 

aantal van de vaardigheden die ze oefe-

nen. Hoewel ze het niet geleerd hebben, 

willen Fabian en Jasper best een paar 

schwalbes voordoen 

voor RTV NH, dat is 

toch ook Duits?

Een gezonde lunch 

zorgt voor de vita-

mientjes en ’s middags 

wordt er weer van al-

les gemeten. Aan het 

eind van de dag ont-

ving elke deelnemer 

een persoonlijk certi-

ficaat.

Veltins Arena

Ongeveer 50 van de 

70 kinderen gingen 

de volgende dag met hun begeleiders 

naar Duitsland (99 euro voor 2 dagen). 

Het was vroeg opstaan, want om 6.30 

uur vertrok de bus. Eerst naar Neede, 

waar leden van de plaatselijke sport-

club aansloten en toen met twee volle 

bussen naar het Ruhrgebied. Rond 

10:15 uur werden de voetballiefheb-

ber opgewacht door de organisatie van 

SV ’s-Graveland met Schalke auf Tournee

DOOR: MARC DEGEKAMP EN AD VAN BENSCHOP

Nieuws Club 4711
Uitslag Club 4711 te-

gen BV De Tram: 4-6

Maandag 23 okt.: J. van 

Greuningen – J. v.d. 

Berg 0-2, B. Worp – R. 

Kempers 0-2, J. Hoek-

stra – R. van Kooten 2-0, M. Zieleman 

– T. Bol 0-2, J. Vrijburg – C. UitdenBosch 

2-0

Uitslag maandtoernooi biljarten

Zaterdag 28 okt.: 1. J. van Greuningen 

& M. v.d. Velden (16 pt.), 2. K. Jacobs & 

D. Lorus (14 pt.), 3. R. Boelhouwer & J. 

Vlaanderen (12 pt.), 4. Mw. D. Giavarra 

& M. Zieleman (10 pt.), 5. B. Worp & J. 

van Wijnen (8 pt.)

Uitslag + stand onderlinge competitie 

BV Overmeer

Donderdag 26 okt.: W. Lam – M. v.d. 

Velden 1-1, R. Korteling – H. Stalenhoef 

3-0, M. Verlaan – J. Kloosterman 2-0, T. 

Otten – W. Clements 3-0

Stand aan kop: T. Otten 5-12, M. v.d. Vel-

den 6-12, W. Lam 7-11

Programma

Donderdag 2 nov. 20.00 uur: BV Over-

meer – Club 4711 (2e ronde 5-kamp 

De Buuren), zaterdag 4 nov. 16.00 

uur: herfstcompetitie Biljartclub 4711, 

maandag 6 nov. 19.30 uur: herfstcompe-

titie Biljartclub 4711

Openingstijden bar (ook voor niet-

leden) + contactgegevens

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, Overmeerseweg 5a, Nederhorst den 

Berg, tel. 06.20.40.80.58

ANKEVEEN – Afgelopen zaterdag 

werden er op de banen weer span-

nende wedstrijden gespeeld die 

meetellen voor het clubkampioen-

schap 2017. Doordat er om welke 

reden dan ook enkele afwezigen wa-

ren, konden die zich vast afschrijven 

als kanshebber voor de titel. 

Door: Wim Bornhijm 

Om elf uur werden de teams aan el-

kaar gekoppeld door middel van lo-

ting. Onder mooie omstandigheden 

werd er dus gestart en kreeg men ge-

lijk al een paar kampioenskandidaten 

die tegen elkaar moesten spelen. Dat 

dat deze dag niet altijd gunstig uit-

pakte, bleek wel na de 2de ronde. Daar 

pakte het na een paar zeer spannende 

partijen voor de een positief en de an-

der negatief uit wat de spanning toch 

wel verhoogde, want wie staat waar 

in het klassement en dat werd na de 

3de ronde nog eens extra onderstreept 

. Volgens de kenners waren er nog 3 

of 4 kandidaten, maar meer werd er 

ook niet over gezegd. De laatste ronde 

zou uitkomst brengen voor wat betreft 

deze dag. De toppers hadden de maz-

zel dat ze met elkaar de laatste ronde 

ingingen en dat was appeltje eitje en 

de winst was binnen. Voor wat betreft 

de kampioen van 2017 moeten we 

wachten tot komende zaterdag, want 

dan wordt het klassement bekend ge-

maakt. De uitslag van 28-10: 1. Cor 

van Schaik met 4 gewonnen partijen 

en 29 pluspunten; 2. Frans van Noort 

met 4 gewonnen partijen en 22 plus-

punten; 3 Bert Nijssen met 2 gewon-

nen en 4 pluspunten. Het is nog geen 

Sinterklaas maar vol verwachting 

kloppen er een paar harten van spelers 

van wie is de kampioen.

Spanning neemt toe bij ASV Petanque ’91
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WEESP- Een stukje buiten de ge-

meentegrenzen van Wijdemeren 

vond ook een groots evenement 

plaats in de kas van Huyskwekerij 

Vechtzicht. Daar genoten 102 

Ankeveense, Bergse en overige gas-

ten uit de vijf dorpen en omstreken 

van een Dinershow. Georganiseerd 

door het koor All Directions!

Natuurlijk wreef penningmeester 

Tanja Blokker zich in de handen met 

de vermoedelijke opbrengst. Want niet 

alleen hadden de gasten 60 euro p.p. 

betaald voor een couvert, ook het fi-

nanciële resultaat van de veiling mocht 

er zijn (€3555,-). Na aftrek van de kos-

ten levert het sponsordiner een fraaie 

bijdrage op voor drie opvoeringen 

van De Passion op 22, 23 en 24 maart 

2018. Maar het allerbelangrijkste was 

de sfeer tijdens deze maaltijd. Daarover 

was iedereen lovend. Ria en Johan Pot 

uit Kortenhoef genoten met volle teu-

gen: “Dit is uniek. Zo goed verzorgd. 

Veel gezelligheid, leuke optredens” 

vertelt Ria. En Johan voegt eraan toe 

dat de onderlinge band tussen men-

sen veel belangrijker is dan geld. Teus 

Kroon, toch een icoon uit het Hilver-

sumse uitgaansleven, prijst de kwaliteit 

van het diner. “Met 100 man, en toch 

die kwaliteit. Het was meesterlijk. Dat 

kun je wel aan Wim Hagen overlaten.” 

Chef-kok Hagen glunderde van oor tot 

oor dat zijn menu in Romeinse stijl zo 

aansloeg. Zijn amuse van bloemkool en 

biet, salat spinat met coppa di Parma en 

fromaggi Parmasan, sopa di pompoen, 

kip en ribgebraad op houtskoolvuur 

met Romaanse hutspot en ijs uit Ve-

netië met frutas fresco was één lang 

genot voor de smaakpapillen. De keu-

kenmanager verwees direct naar zijn 

assistent Peter Leijstra die op de mas-

sale barbecue in razend tempo de spare 

ribs roosterde en naar de 20 persoons 

keukenbrigade die ook de gerechten 

vakkundig uitserveerde. Allemaal in 

fraaie kostuums in Romeinse stijl, met 

olijftakje in het haar.  

Wie een dag eerder de kale bloemenkas 

van Jos en Karin vd Wurf binnentrad, 

kon op de zaterdagavond zijn ogen 

bijna niet geloven. De rode loper leidde 

de gasten naar een grote glazen ruimte 

met een tafel van 35 meter, met een 

podium in het midden. Witte doeken 

aan de wanden, grote palmen, een fee-

erieke verlichting en diverse passende 

decormaterialen gaven 

de kas een mediterrane 

sfeer. Het is duidelijk 

dat het koor veel tijd 

en aandacht heeft ge-

stoken in de voorberei-

ding.

Tussendoor waren er 

verschillende optre-

dens. Het koor Es-

peranto opende de 

avond, na de volgende 

gang kreeg het alter 

ego van Gerard Jo-

ling het publiek op de 

banken. Voor het toetje liet Gé Leurs 

op zijn overtuigende wijze 12 veiling-

kavels de revue passeren. Hoofdprijs 

was een lang weekend Chateau Fer-

rassieres in Frankrijk. Maar ook op 

de zelfgebakken taart van Simone van 

der Meer werd stevig geboden. Wil-

lem Vermeulen bood net 5 euro meer 

dan zijn buurman Smits. Ze zouden 

hem wel samen delen. Tijdens de koffie 

of thee kwamen de 10 dames van het 

Vrouwen Dweilorkest op het podium. 

De lady’s, met de 5 gezusters Luijer als 

harde kern, bliezen toepasselijk ‘Dit is 

de Nacht’ want dat was het inmiddels. 

Daverend succes Dinershow All Directions!

Achterpagina DOOR:  HERMAN STUIJVER

BOA’s Rik en Alex voortaan op 

supersnelle speedbikes. Nog sneller en 

fi jnmaziger om de regels te handhaven. 

Burgemeester Ossel en wethouder De Kloet 

zouden graag achterop willen springen.

Wijdemeren in Beeld

Elke 1e woensdag v.d. maand van 14-17 

uur: Repaircafé Wijdemeren. In de Bras-

serie van Veenstaete te K’hoef. Weggooien? 

Mooi niet! Zie: www.natuurlijkwijdemeren.

nl of bel: Marjolijn Bezemer: 06- 48545227.

Behoefte aan een regelmatig bezoekje, een 

wandelingetje? Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@hu-

manitas.nl of 035-6286093.

Kom gezellig bridgen  op donderdagavond 

om 19.30 uur bij Bridgeclub Wijdeme-

ren; locatie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-

6561131 of www.bcwijdemeren.nl

Kort nieuws

Een prachtig slot van een gezellige avond 

waar saamhorigheid en vrolijkheid de bo-

ventoon voerden. Met een leuke opmaat 

naar De Passion in Ankeveen.  Zie ook: 

www.alldirections.nl


