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Aankomst Sint in Nederhorst blijft
mooie traditie
NEDERHORST DEN BERG- Het moment suprême, als de zon is weggezakt achter de einder, en de statige
boot, vol met Pieten en St.-Nicolaas,
om de hoek van de Vecht komt
aanvaren, blijft voor jong en oud
een kippenvelmoment. Een traditie
die al decennia op die plek aan de
Loswal plaatsvindt en die hopelijk
nog heel lang zal blijven voortbestaan.
Burgemeester Freek Ossel zal bij zijn
eerste Sint-ontvangst in Nederhorst
den Berg ook zijn ogen hebben uitgekeken. Hoe een kleine gemeenschap
groots de zaken aanpakt. De sfeer vooraf wordt lekker opgewarmd door Rien
van Huisstede van Enjoy Entertainment die de Sinterklaasdeuntjes uit de
boxen laat schallen. Zelf neemt deze ras
entertainer de microfoon niet ter hand.
Dat laat hij over aan showmaster Henri
van Tiggelen die met de burgemeester
de honderden kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s voorbereidt op de

aankomst. Dat het koud is en een beetje
druppelt mag de pret niet drukken. De
spanning wordt opgebouwd als er tot
twee keer toe een speedboot met Pieten over het water scheert. De kinderen
worden bijna gek. Ze roepen, zwaaien
en zingen naar de zwarte assistenten
van de heilige uit Madrid. En dan, even
na half vijf, komt de boot in zicht. Hij
helt een beetje over, want op de schuit
bevinden zich zeker 40 Pieten, wordt
beweerd. Bij nadering van de wal is
voor insiders duidelijk dat het brandweer-gehalte onder de roetzwarten
erg hoog is. Na enige laveren, stapt de
hoogbejaarde Sint opmerkelijk soepel
over de reling. Burgemeester Ossel heet
St.-Nicolaas van harte welkom en is
blij dat het Grote Boek weer is bezorgd
vanuit Dokkum. Dan begint de zware
tocht van Sint en zijn gevolg door de
massa. Iedereen wil een handje en velen zijn uit op een selfie met een Piet of
de baas zelf. Het is een gedrang, maar
gelukkig overheerst de gemoedelijkheid in het Vechtdorp. De mannen van

het Kortenhoefse straatorkest ‘Geen
Hofkapel’ blazen de ene na de andere
hit, de stemming zit er goed in. Het gerucht gaat dat de pepernoten van deze
ruime Pietenbrigade al op zijn. Uiteindelijk arriveert de Goedheiligman
bij Amerigo. Bij het bestijgen van zijn
trouwe schimmel wordt het publiek
terecht op afstand gehouden, want het

paard wil graag ruimte. Vervolgens trekt
de stoet vanaf de Overmeerseweg door het
dorp, op weg naar de IJshal van Nederhorst
on Ice waar deel 2 van de Sint- aankomst
uitbundig wordt gevierd. ‘Zie de maan
schijnt door de bomen, makkers staakt uw
wild geraas, ‘t heerlijk avondje is gekomen,
‘t avondje van Sinterklaas’ klinkt door het
dorp. Dat het altijd zo moge blijven.

Dobber houdt gemoederen bezig
KORTENHOEF - Dat de Dobber gesloopt wordt en wordt vervangen
door woningbouw op die plek en een
Cultureel Centrum Kortenhoef op
de Parklaan houdt de Kortenhoefse
gemoederen aardig bezig.
Ties Hagen van de Vrienden van Veenstaete blijft zijn kruistocht voor een horecagelegenheid op winkelcentrum De
Meenthof voortzetten. Hij meende dat
de gemeente een tikkeltje pro-actiever
zou mogen zijn. Gezien de financiële
bijdragen aan de Loosdrechtse bibliotheek en de Bergse sportvoorzieningen
verdient Kortenhoef ook een duwtje in
de rug. Douwe van Essen zei namens
toneelvereniging DSO dat deze club blij
is met het Cultureel Centrum met 72
plaatsen. Het was het meest haalbare.
Andere plannen bij ’t Akkoord, de Fuik,
de gemeentewerf, De Drie Dorpen en
de Dillewijn hadden het om diverse redenen niet gered. DSO heeft de bezieling om het beheer van het minitheater

(met andere gebruikers) tot een succes
te maken. Partijloze Ben Steenvoorden
greep terug op het verleden. Van een
bloeiende Dobber naar een theater De
Huiskamer vond hij afbraakpolitiek.
Wel geld voor 20 nieuwe functies op
het gemeentehuis en geen ruimte voor
betere initiatieven op cultureel gebied,
meende hij. Namens muziekverenigingen Amicitia en BMOL voelde Pieter
Luijer zich ‘afgescheept’ met 1250 euro
jaarlijks per vereniging voor podiumhuur in de Fuik. Tenslotte moeten de
muziekverenigingen ook weg uit de
Dobber. Hij vond het bedrag ‘schrijnend’. Wethouder Reijn verbaasde zich
over Luijers reactie, omdat de clubs in
2016 akkoord waren gegaan met deze
regeling. Ze hadden zelfs gebeld of ze
het bedrag al konden ontvangen. Op
Gerda van Deutekoms oproep waar de
Kledingbank, nu tijdelijk in de foyer
van de Dobber, moet blijven, had de
wethouder geen antwoord. Waar vind
je een gratis ruimte? Dat het in win-

kelcentrum de Kerkelanden gezelliger
is zoals Ties Hagen had betoogd, wilde
Reijn wel beamen, maar hij meende
dat een vergelijking met de Meenthof
nergens op sloeg. Ook wees hij op het
feit dat er vier bedrijven zijn met een
horecavergunning, blijkbaar is het niet
commercieel om een koffiebar of terras
te openen.
Op vragen van raadsleden zei de wethouder dat er afspraken zijn gemaakt
over het beheer van het Cultureel
Centrum. Dus zal het CCK theater De
Dillewijn niet in de wielen rijden. Ook
wordt de geluidsoverlast door de aard
van de activiteiten beperkt. Er komen
extra parkeerplaatsen. Het gebouw is
tijdelijk, dus kan het redelijk snel gedemonteerd worden, al hadden Rob
Koedijker (D66) en Sieta Vermeulen
(VVD) daar vragen bij. Het voorstel
voor verkoop van de Dobber en de
bouw van het Cultureel Centrum, plus
het totale financiële plaatje komt op 30
november in de gemeenteraad.

Foto: Douwe van Essen
(foto: Rik Jungmann // WWK)
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Belangrijke telefoonnummers
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
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
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
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut
PSZ de Gruthut
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

030 - 6004750
035 - 3030965
035 - 6569785
035 - 5338982
0294 - 419260
035 - 5826035
06 - 22301476
0294 - 252359
06 -10566343
06 - 33890949
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
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius
Geen diensten.
◗ St. Martinus
Zo. 26 nov.: 09.30 uur:
L. Wenneker en W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart
Geen diensten.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 26 nov.: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel
Zo. 26 nov.: 10.00 uur:
Dhr. R.J. van Duijn.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 26 nov.: 09.30 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 26 nov.: 09.30 uur:
Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente
Zo. 26 nov.: 11.00 uur:
Corrie van Egmond.

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 26 nov.: 10.00 uur:
Th. Meij.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 26 nov.: 10.00 uur:
Ds. Klaas de Vries,
16.00 uur: Ds. E.J. Hempenius.
• 24/7 zelf bereikbare opslagruimtes
• Ruimtes vanaf 5m2 t/m 35 m2
• Schoon - beveiligd - verwarmd
• Te huur p/week, zakelijk + particulier

GooiTV
Vanaf 22 november zendt GooiTV de
volgende programma’s uit: TV Magazine
met o.a. de intocht van Sinterklaas in
Nederhorst den Berg en het nieuwe appartementencomplex van de woongroep
Bussum; RegioHub gaat over kindermishandeling; In In Derde Termijn Jan
Portengen (GroenLinks Gooise Meren)
over de rookoverlast van houtkachels
en Gert Zagt (DLP Wijdemeren) over de
fusie van Wijdemeren met Hilversum;
BussumsNieuws en GooiTV presenteren
het tweewekelijks gesprek met Han ter
Heegde, burgemeester van Gooise Meren.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk
voor alle kanalen op gooitv.nl

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

Weekblad Wijdemeren
BEZORGER GEZOCHT!!
Het Weekblad Wijdemeren is op zoek naar een bezorger voor een wijk in
’s-Graveland. Het gaat om het bezorgen van het Noordereide vanaf de
Klapbrug tot aan de Loodijk, Loodijk, Stichtse Kade en Cannenburgerweg
Het bezorgen van het Weekblad Wijdemeren is slechts 1 x per week.
Lijkt het je leuk om dit te doen?
Neem dan z.s.m. contact op met: 06-136 67 848

Activiteiten agenda
WANNEER
do. 23 nov.
vr. 24 nov.
za. 25 nov.
za. 25 nov.
za. 25 nov.
za. 25 nov.
za. 25 nov.
za. 25 nov.
zo. 26 nov.
di. 28 nov.
do. 30 nov.
zo. 03 dec.
wo. 06 dec.
do. 14 dec.
vr. 15 dec.

TIJD
18.00 u.
19.00 u.
13.00 u.
11.45 u.
13.45 u.
16.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
15.30 u.
17.30 u.
20.00 u.
15.00 u.
17.45 u.
20.15 u.
20.15 u.

WAT
ASV Handbal ‘Vriendinnen Training’
Opening Nederhorst on Ice
Open Middag Hist. Kring (tot 16 u.)
Aankomst St.-Nicolaas Kortenhoef
Aankomst St.-Nicolaas Ankeveen
Glow in the Dark- volleybal VVN
Feestavond Ken Uw Dorp Quiz
Cabaretier Johan Goossens ‘Vlam’
Concert ‘Diversi Stromenti’
Vrijwilligersdag Wijdemeren
Gemeenteraad
D3D Jamsessie
Zonnebloem Amsterdamse Lichtjes
Concert Amstel Strijkers Ensemble
Kerstconcert Vriendschapskring +

WAAR
De Fuik, Kortenhoef
IJshal NdB.
Kerklaan 89, Kortenhoef
Meenthof, Kortenhoef
St.-Martinus, Ankeveen
Sporthal De Blijk, NdB.
De Drie Dorpen, Ankeveen
Dillewijn, Ankeveen
Jagthuis; Middenwg.88, NdB.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
De Drie Dorpen, Ankeveen
Vertr: Veenstaete, Kortenhoef
Oude Kerkje, Kortenhoef
Dillewijn, Ankeveen
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Politiek
Local Hero met een kater
Rik Jungmann van de Wijdemeerse
Webkrant kwam met een ongelooflijke politieke kater thuis. Was hij kort
tevoren door Marianne Zwagerman
op GooiTV op het schild gehesen als
‘Local Hero’ die al decennia het lokale nieuws verslaat en becommentarieert, na de behandeling die de
eigenaresse van Cannenburgerweg
59A de afgelopen zeven jaar ten deel
viel, is zijn lust om de lokale politiek
te volgen tot een minimum beperkt.
Hij schreef een kritische ‘In de Zijlijn’.
Naar aanleiding van de revindicatie, het
terugvorderen van gemeentegrond. Het
totale ‘Landje Pik’ archief is te lezen in 66
artikelen op www.wijdemeren.com.
Rik vervolgt: ‘Het komt erop neer dat zij
, net als bij al haar buren, een stuk tuin
langs de kant van de weg heeft waar
vroeger een sloot lag. Die sloot werd in
1959 gedempt, waarna alle aanwonenden hun hek of haag tegen de weg aan
zetten, zonder dat de gemeente Ankeveen er wat tegen deed of het vastlegde
in het kadaster. Zo ging dat toen. In
december 2011 zond Wijdemeren aan
609 huishoudens een brief waarin werd
gesteld dat zij grond van de gemeente
ingepikt hadden. Zij mochten kiezen.
De grond huren, kopen of ontruimen.
Sommigen kochten of huurden uit
angst voor de gemeente. Er werd ook
hier en daar ontruimd. Inwoners die de
claim onterecht vonden werden voor
de rechter gesleept. Tonnen kostte dat.
Driekwart van de zaken verloor de gemeente. Dan ontaardde zo’n zaak in een
guerrilla-oorlog tussen de derde macht,
de ambtenaren van de gemeente en de
burger. Dankzij de diepe zakken van de

gemeente hield die het wel vol, terwijl de
burger op de knieën gedwongen werd
en de gemeente fout op fout stapelde.
Een groot aantal inwoners was heel verstandig. Zij dachten in 2011: ‘Ik zie wel.
Laat maar’. De brief werd weggegooid of
opgeborgen. In 2015 en 2016 bleek dat
die inwoners héél erg verstandig waren
geweest. Vijf wethouders stonden erbij
en keken er naar. Zagt, Van Waveren,
Frijdal, Smit en nu De Kloet, terwijl de
derde macht de wethouders in het gareel hield. In de raad was het Martin
Vuyk die al die jaren probeerde de zaak
kritisch te volgen. Bijval kreeg hij niet.
De inwoners die de brief hadden weggegooid kregen later twee leuke dames
van Bureau Eiffel op bezoek aan de
keukentafel. In veel gevallen (15 aan de
Cannenburgerweg) leidde dat kosteloos
tot erkenning van verjaring. Hoe anders verging het de inwoners waar Eiffel
niet kwam, omdat zij kochten, huurden,
ontruimden of voor de rechter gesleept
werden. Betalen, betalen, betalen. Vooral de inwoners die juridisch uitgekleed
werden door Wijdemeren waren slecht
af.
En zo kon het gebeuren dat twee buren
naast elkaar op de Cannenburgerweg
met dezelfde tuin, dezelfde haag en dezelfde strook ‘ingepikte’ grond, totaal
verschillend behandeld werden. De ene
buur sprak met Eiffel aan de keukentafel en kreeg het, door Wijdemeren geclaimde, stuk grond gratis met de complimenten van Eiffel, omdat het verjaard
was. De andere buur maakte bezwaar,
ging naar de kantonrechter (en won
door verjaring), maar werd door Wijdemeren in hoger beroep door een juridische truc alsnog te pakken genomen

Unaniem of niet?
Het is te hopen voor wethouder De
Kloet dat hij bij de provincie het document vindt waarin de spelregels
staan over de besluitvorming bij het
Gebiedsakkoord. Unaniem of niet,
was de kwestie bij de inspraak in de
commissie Ruimte en Economie.
De Werkgroep Behoud Loenderveense
Plas is mordicus tegen een vaarverbinding met dijk die de Wijde Blik verbindt
met de Eerste Plas in Loosdrecht. In het
raadsdebat over het Gebiedsakkoord
over de 78 miljoen die meer dan 20 organisaties (het leeuwendeel is voor de
provincie Noord-Holland) willen steken in betere natuur en recreatie speelde de kwestie van de besluitvorming
een bepalende rol. De werkgroep zou
bij een zogenaamde ‘integratiesessie’
vóór de ondertekening mogen meepraten over een alternatieve route. Daarbij
zei de wethouder duidelijk dat beslis-

singen worden genomen met unanimiteit, iedereen was voor of tegen. In
een brief aan de raad schreef Jan-Jaap
de Kloet dat hij zich tijdens de vergadering heeft laten meeslepen in het debat
en dat hij de bestaande spelregels bij de
integratiesessies verkeerd heeft geïnterpreteerd. Besluiten worden genomen
met zoveel mogelijk stemmen, niet unaniem. Dat schoot in het verkeerde keelgat van de werkgroep die hierdoor de
kans om het kanaal langs de Horndijk
tegen te houden, zag slinken. Inspreker Linssen van de Horndijk noemde
het een ‘verstoord sprookje’. Daarnaast
vroeg hij zich af op welke spelregels
De Kloet zich baseerde. Linssen had
een officieel stuk uit 2014 in handen
waarin staat dat ‘iedere partij een blokkeermacht (….) heeft over standpunten
van andere partijen’. Het verweer van de
wethouder dat er bij de integratiesessie
op 23 november urenlang geprobeerd

en verloor. De ene buur mag de strook
zijn eigendom noemen, de andere buur
was 12.500 euro aan juridische kosten
kwijt, had voor 580 euro het kadaster
laten komen en stond alsnog met lege
handen. Zij mag de strook kopen voor
7.500 euro. Bij elkaar ruim 20.000 euro
voor wat de buurman voor niets, gratis
had gekregen van Wijdemeren.
Daar ging het in de commissie over.
Martin Vuyk (OLib), Alette Zandbergen (DLP) en Nanne Roosenschoon
(D66) (zeven zetels) vonden dat ook de
buurvrouw die voor de rechter stond,
nogmaals door Eiffel beoordeeld zou
moeten worden om een gelijk oordeel
te krijgen.
Jan Verbruggen (CDA), René Voigt
(DB), Dirk Vroegindeweij (GL) en Sieta
Vermeulen (VVD) steunden wethouder
Jan-Jaap de Kloet die geen gebruik mag
(of wil) maken van zijn discretionaire
beslissingsbevoegdheid om in dit en
vergelijkbare gevallen iets te onderzoeken. “Ik ben gebonden aan de rechterlijke uitspraak. Punt” zo verklaarde hij
keer op keer.
En dat is niet zo. In een civiele zaak
mogen partijen wel afwijken van de
uitspraak als zij daar beiden samen toe
besluiten. Maar dat begrip is nog niet
doorgedrongen tot de Rading 1 (want
de burger is de vijand, die bestreden
moet worden). U mag natuurlijk, na
de uitspraak van de rechter, altijd nog
samen, met elkaar, afspreken dat u het
anders doet dan wat de rechter besloot.
Dat kan de wethouder hier ook, maar hij
wil of mag niet. Gesteund door de coalitie (CDA, PvdA/GL en DB), de VVD
en het college van B&W. De schaamte
voorbij. En daar houd ik een kudde, wat

wordt tot gezamenlijke overeenstemming te komen, deed niets af aan het
feit dat de unanimiteit niet noodzakelijk is. Waar de spelregels staan over de
besluitvorming, wist de wethouder niet.
En zelfs niet of dat schriftelijk is vastgelegd. Hij zou navraag doen in Haarlem
of er een notitie is.
Voor diverse politieke partijen was de
fout van de wethouder pijnlijk. Bij het
debat over het Gebiedsakkoord hadden
ze drie amendementen waarin waarborgen werden gevraagd tegen de vaarverbinding ingetrokken. Ze vertrouwden
op het vetorecht van de werkgroep die
bij unanieme stemming het besluit kon
blokkeren. VVD, D66 en OLib zouden
eigenlijk willen dat de amendementen
weer op tafel komen. CDA ‘er Verbruggen hoopte van harte dat de bewoners
alsnog hun punt kunnen maken. Maar
woordvoerder Linssen zei dat de spelregels tussentijds zijn veranderd en dat
de werkgroep op 23 november geen gelijkwaardige partner is.
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Foto: Douwe van Essen // WWK
zeg ik, een roedel katers aan over, want ik
kan niet tegen onrecht. Zoveel jaar en zoveel
geld. Wat is de moraal van dit verhaal? Als
u een brief ontvangt van Wijdemeren, gooi
hem weg! Verbrand hem! Maak hem niet
open! Dat is verreweg het beste. Ze komen
wel over vijf jaar weer langs met een aanbod
dat het ook gratis kan. Heb ik nog zin om in
de WWK (www.wijdemeren.com) over de
lokale politiek te schrijven? Nou op dit moment helemaal niet, of minimaal. Het kost
veel tijd en het draagt niets bij. Local heroes
zijn wel goed, maar niet gek’.

Post ’s-Graveland
Nieuws Brandweer
Op dinsdag 14 november rond 14:00 uur
werden wij opgeroepen voor een wateroverlast op de Jan Stadelaarstraat in Kortenhoef. Na inbraak was deze waterschade ontstaan. Hier hebben wij de stroom,
gas en water van het pand afgehaald.
Verder konden wij niets betekenen. Om
23:41 uur kregen wij de melding verkeersongeval letsel Kortenhoefsedijk.
Bij de oprit naar de N201 was een auto
frontaal op een tegenligger gebotst. De
vrouw komende uit richting Kortenhoef
werd onwel in haar auto en reed recht op
het voertuig van de man komende van de
N201. Ondanks lichtsignalen en toeteren
kon hij niet verhinderen dat de tegenligger op zijn inmiddels tot stilstaand gekomen auto botste.
Op zondagavond 19 november om even
over half 12 kwam er een automatisch
brandalarm bij het hoofdkantoor van
Natuurmonumenten. Ter plaatse zagen
wij dat op het brandmeldpaneel dat het
alarm bij het Capitool vandaan kwam.
Daar aangekomen stond het pandje van
binnen in de rook en was een kleine
vuurhaard die snel uitgemaakt kon worden. Aan de achterzijde is door middel
van een brandstof brand gesticht.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’
Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.
Tel. 035-6931109
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie,
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel: 035-6560059,
@: info@harrit.eu
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk). E.
du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp.
Tel. 0294-418722
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.

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.
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096
RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Div. bedrijfs/opslag ruimtes te
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2
Ind. Terrein “De Slenk” Telnr:
035-656 3517 Frans@verhuizers.nl

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl,
inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning.
Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
edeboerglazenwasserij.com
Beautycenter Monique
Gedipl. Schoonheidsspecialiste
Tel. 035-6562753/06-47376085
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!!
Gratis waardebepaling?
Bel: 035-656 0235
Met ENERGIE het weekend
in? Dat kan na het bijwonen
van 5 unieke Masterclasses
www.nlplu.nl/feel-goodfriday 0655712305
OPSLAGRUIMTE TE HUUR
LOCATIE DE SLENK ANKEVEEN
12 m2 € 100,00 p/maand
9 m2 € 75,00 p/maand
Tel : 0655360880
LAST VAN KALKNAGELS
OF PIJNLIJKE VOETEN?
Maak dan een afspraak bij
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
GARAGE SALES!!
Zat. 25 nov. v. 11-16.00
Uur. Stichtse Kade 31
Ankeveen De moeite waard
Te koop:Op Chaletparc de
Vechtoever:Chalet 63 m3
aan de Vecht:Incl.Zonnepanelen,zwembad,airco etc.
Tel:06-22399851
Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444

COMPUTER EN PHONE
SERVICE
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND
Wij regelen uw abonnement
toestellen en accessoires
Vakkundig en vrijblijvend
advies en scherpe prijzen
Koffie & thee staan klaar
in onze gezellige winkel!
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
Te huur recreatiewoning
direct aan de plas.
www.cottagewijdeblik.nl
info tel. 06-31946731
Vermist: Kater Grijs Lang
Haar, met vlooienband.
Beloning! 0622726427
Te koop huisje in natuurgebied bij Wijde Blik.
Staat op gehuurde grond
Prijs: € 9.500,- info:
email: smi02953@planet.nl

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa:
do. 23 nov. film, za. 25 nov. cabaret, zo. 26 nov. muziek en film
jeugd. Info: www.wesopa.nl
‘t Wijdehuis, een ontmoetingsplek 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 weten of zich aanmelden: Herma
Kleve, Versa Welzijn, hkleve@
versawelzijn.nl of 035- 6231100
Zingen? Dat kan bij het Gemengd Koor Wijdemeren. Zij
repeteren elke woensdagavond
van 8-10 uur in de Bergplaats,
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U
bent van harte welkom!

Fietsenrek voor op trekhaak
ook Ebike nieuw 289,00
nu 120,00 tel. 0294 25 17 33
TK digitale TV + smartcard
(gratis TV) complete set
geen kabel nodig 125,00
tel. 0294 25 17 33
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Brinkers 130 jaar 1887 - 2017
November feestmaand
Tijdens de feestmaand
30% korting op de hele collectie*
* geldt niet op lopende acties

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) opsturen voor vrijdag16.00 uur en
voor de weekendactiviteiten is de
sluitingstijd: zondag 20.00 uur.
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Rood en groen in Nederhorst den Berg

Geen grondpositie projectontwikkelaar Kennemerland
NEDERHORST DEN BERG- Bouwer
en ontwikkelaar Kennemerland zou
graag 175 woningen willen bouwen in de Horn- en Kuijerpolder in
Nederhorst den Berg, liet algemeen
directeur Gideon de Kwint in juli
weten in een interview met de Gooi
- en Eemlander. Hij wees daarbij op
de zeven hectare grond die in eigendom zou zijn van het bedrijf in de
polder. Uit onderzoek blijkt echter
dat de Haarlemse bouwmaatschappij geen bezit heeft in het gebied.
De grond op de genoemde locatie is
verdeeld en in het bezit van diverse
eigenaren. De genoemde bouwlocatie
ligt in het bestemmingsplan buitengebied Nederhorst den Berg en heeft een
agrarische bestemming.
Op de ambitieuze plannen van Kennemerland wordt door de feiten een
ander licht geworpen. Kwint schreef
in juli de raad aan. Hij opperde om samen met de gemeente in het gebied te
onderzoeken om tot een middelgrote
gevarieerde ‘klimaat neutrale uitleglocatie voor starters en doorstromers’
te komen. Als argument noemde hij

de urgentie van woningbouw doordat
omringende gemeenten binnen de
MRA-regio tegen hun grenzen aanlopen en de prijzen de pan uit rijzen.
Een afschrift is door Kennemerland
gestuurd aan Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland. ‘Aangezien de provincie een voorname regierol heeft bij de
woningproductie’.
De huidige woonwijk in de Horn- en
Kuijerpolder werd in de jaren zeventig
gebouwd. Door de sterke positie van
agrariërs in het gebied en de strenge
natuur- en milieuregelgeving leek tot
1996 ‘nieuwbouw’ in het gebied niet
mogelijk. Wethouder Hageman van de
toenmalige gemeente Nederhorst den
Berg sprak naar aanleiding van de destijds verschenen structuurvisie, in dat
jaar, dat er 320 nieuwe woningen in het
dorp gebouwd moesten worden, waarvan 150 woningen in de Horn-en Kuijerpolder. Om te kunnen voorzien in de
dringende woonbehoefte van de Bergse bevolking. Een groot gedeelte van
deze ambitie werd later gerealiseerd in
andere (kleinere) projecten als de Rivièrahof, Venenburg en Nedervecht.
In de structuurvisie Wijdemeren 2012

wordt het belang van openheid en de
landschappelijke kwaliteit van het gebied genoemd. Belangrijke voorwaarden zijn dat wonen en landschap met
elkaar verbonden worden en aansluiten
bij de landschappelijke context en de
cultuurhistorie. Op een aantal locaties
liggen volgens de visie herstructureringsmogelijkheden. De locatie Hornen Kuijer wordt hierin opvallend niet
genoemd. Ook in de plancapaciteit van
de provincie Noord-Holland is hierin
niet voorzien. ‘Wijdemeren heeft behoefte aan nieuwe woningen, vooral

voor jongeren, ouderen en gehandicapten.
Vanwege de hoge natuurwaarden en landschappelijke waarden is het beleid voor woningbouw van andere overheden restrictief’, valt verder in dit document te lezen.
Een beperkte ontwikkeling met behoud
van het goede is het uitgangspunt van
Wijdemeren. Hoe worden de karakteristieke zichtlijnen in het Vechtplassengebied
(straks) bewaakt zonder het oog op de
toekomst te verliezen, lijkt de belangrijkste
vraag? En blijft ‘rood en groen’ in balans in
het Vechtdorp?

Geen fusie met Hilversum! Het woord is aan de kiezer
Als je de provincie en de krantenkoppen mag geloven is het klaar:
Wijdemeren moet fuseren met
Hilversum. Maar dit klopt niet.
Er is namelijk nog geen besluit.
De race is nog niet gelopen en
Wijdemeren2020 heeft de strijdbijl
nog niet begraven.
Wat is er tot nu toe gebeurd? De provincie heeft een herindelingsprocedure
gestart (ARHI), maar gooit er met de
pet naar: Het zogenaamde open overleg van 6 maanden was een aanfluiting.
De gedeputeerde is een avond bij de gemeenteraad geweest om zijn standpunt

toe te lichten en dat was het. Een van
de belangrijkste criteria voor een herindeling is draagvlak. Dat de provincie
de bijna 8000 handtekeningen van de
petitie negeert, getuigt niet van enige
realiteitszin. Een referendum werd ons
niet gegund en de provincie wilde alles er voor de gemeenteraadsverkiezingen even doorheen drukken. Zo gaat
dat niet. Alternatieven zijn nauwelijks
bekeken. Iets waar Wijdemeren2020
altijd op aangedrongen heeft. Want als
er al gefuseerd moet worden, kijk dan
bijvoorbeeld ook naar Gooise Meren
in plaats van Hilversum. De gemeenteraad is eindelijk in actie gekomen

en heeft in overgrote meerderheid een
motie over de gewenste toekomst aangenomen. Maar de provincie reageert
er nauwelijks op en wil gewoon een
fusie met Hilversum opleggen. Dat kan
niet. Op 7 november liep de wettelijke
termijn af voor de provincie om met
een besluit en een herindelingsontwerp
te komen. Zonder enige motivering
heeft de Provincie de termijn hiervoor
verlengd tot 1 september 2018. Er ligt
dus nog geen formeel besluit of herindelingsontwerp! Dat betekent dus ook
dat er nog geen bezwaar gemaakt kan
worden. In de brief van de provincie
wordt alleen gesteld dat ze ‘de ARHI-

procedure voortzetten’ en een herindelingsontwerp voorbereiden.
Hoe nu verder?
Dit non-besluit van de provincie betekent
dat we nu opeens bijna tien maanden extra tijd hebben om een goede oplossing te
vinden voor de toekomst van Wijdemeren.
Gemeenteraad, gebruik de extra tijd nu snel
om goede alternatieven uit te werken. Dan
kunt u straks in maart 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen de kiezer recht in de
ogen kijken.
www.wijdemeren2020.nl

OLib doet mee met verkiezingen
Het is nu zeker dat Robby Israel
en Martin Vuyk meedoen met de
Wijdemeerse gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart volgend jaar.
Samen vormen ze in de huidige raad
de tweemansfractie O-Lib (Onafhankelijk Liberaal) Wijdemeren. Begin dit
jaar hebben ze zich losgemaakt van
de VVD vanwege de kwalijke manier
waarop de VVD-top met de veelvuldige integriteitsschendingen binnen
de partij omging.

“Deze gemeenteraad kan wel wat realiteitszin gebruiken” stelt Robby, wijzend op de kwalijke manier waarop
een groot deel van de raad is omgegaan met het fusievraagstuk. “…en die
gaan wij zeker leveren” vult Martin
hem aan. Nu duidelijk is dat een fusie
onvermijdelijk is, zal er hard gewerkt
moeten worden om de Wijdemeerse
kernen hier op de juiste wijze doorheen te loodsen.
O-Lib staat voor een heldere aanpak
van zaken, waarbij niet een ideologie
leidend is, maar voor elk raadsstuk

een rationele afweging
geldt (kan het, mag
het, is het goed voor
de inwoners én is het
betaalbaar) op basis
van liberale beginselen. Inmiddels is er
een groeiende groep
mensen die zich bij
hen aansluit om O-Lib
verder vorm te geven.
Heeft ook u interesse,
neem dan a.u.b. contact op via
www.olib.nl.

Foto: (links) Martin Vuyk en Robby Israel
(Foto: Douwe van Essen)
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Sinterklaas is aangekomen!

Speculaascake

€ 4,50
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven
De fusiemaat is vol
Wijdemeren moet niet fuseren met Hilversum
maar Wijdemeren heeft zich als fusiekandidaat
rijp gemaakt voor overname door Hilversum.
Voorgekookt door GS van Noord-Holland.
Ondanks echte onafhankelijke rapporten van
echte wetenschappers met expertise op het gebied van gemeentelijke herindelingen waarin
duidelijk werd gemaakt dat begrotingsdruk op
nationaal niveau de drijfveer was voor samenvoeging, werd op basis van ‘gestuurde’ rapporten het geschut gevonden voor het afschieten
van Wijdemeren.
De aanpak van B&W, daarin niet tegen gehouden door de raad, met het uit handen geven van het onderzoek naar de bestuurskracht
heeft mij van stond af aan verbaasd. Het was
immers overduidelijk dat door het uit handen
geven van de opdracht aan de provincie N-H
de gewenste uitkomst zou zijn dat Wijdemeren
samengevoegd moest worden met bij voorkeur
Hilversum. Het werd de provincie bovendien
nog gemakkelijker gemaakt door het eigen ingenomen standpunt dat het Wijdemeren ontbrak aan voldoende bestuurskracht.

Mits schouder aan schouder staande had de
raad voldoende tegenwicht kunnen opbrengen
om tenminste tot het maximum de voorkeur
van de eigen kiezers over het voetlicht te krijgen. Dat is helaas niet gelukt.
Dat het niet is gelukt, komt goed uit de verf in
de diverse artikelen in ons Weekblad Wijdemeren. Ook de editie van 15 november maakt
het overduidelijk. Martin Vuyk gaat er met gestrekt been in. Esther Kaper daarentegen toont
een ontmoedigende naïviteit, alsof Wijdemeren
t.o.v. het ruim 3 x zo grote Hilversum nog iets
in te brengen heeft. Het enige wat ons inwoners
nog rest, is de goede keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen op basis van verkiezingsprogramma’s die duidelijk maken dat de keuze
moet vallen op Gooise Meren. In die nieuwe
combinatie vormt Wijdemeren na Bussum het
grootste onderdeel. Hilversum is zonder Wijdemeren al groot genoeg en heeft voldoende
eigen problemen om op te lossen.
Hans Hof
Horstermeerpolder, Nederhorst den Berg

Het elastiek in mijn broek begint
al losser te worden
Waarschijnlijk vind ik na de verkiezingen mijn
broek terug rond mijn enkels maar dan heb ik
me wel kostelijk vermaakt. Er komen verkiezingen en dus zijn de politieke partijen begonnen
met het winnen van zieltjes, ons kiezers. De tijd
om ons te bespelen is begonnen. Men uit zich
over de afwezigheid van bestuurskracht, een
woord wat al maanden van zich laat horen. Hier
worden zienswijzen over ingediend, teleurstellingen, boosheid en verwachte acties over geuit.
Maar haalt u adem, we kunnen alle weerstand
tegen de fusie rustig laten varen, Hilversum
gaat ons verwennen! Verwennen met betere
dienstverlening, zelfs ons karakter verbeteren
en als klap op de vuurpijl (want die tijd komt er
ook weer aan) ons ook nog sterker maken naar
de oprukkende randsteden. Het gaat gewoon
goed komen, dat kan ik aan mijn ‘plassengebied’
voelen.
Onze CDA-koploper gaat zich nu vol enthousiasme en overtuiging inzetten mits hij het ver-

trouwen van zijn leden krijgt. En als hij dat nou
niet krijgt, stapt hij dan op of gaat hij dan mokkend verder binnen zijn partij?
De CU-politica heeft het zwaar met de bestuurskracht en maakt zich druk om de afstand
naar het gemeentehuis in Hilversum. Ze let wel
op de kleintjes en uit haar standpunten in een
ingezonden brief waarmee ze haar partijkas
spaart. Ik heb daar overigens nooit bij stil gestaan, zoals de CU- politica dat verwoordt, dat
het aan mij als kiezer is dat al onze politici hun
werk verantwoordelijk kunnen doen. Zal ik het
woord referendum eens laten vallen?
Wel zijn ze goed in bestuurskrachtige bestuurstaal met woorden als: een slag maken, dwarsverbanden leggen, geborgde afspraken en afgetikte nota’s. Nu graag nog een ietsie-pietsie
omzetten in daden graag. Verantwoordelijke
daden dan wel hè!
Marianne van den Heuvel
Violisteschrijft.com

Het eerste slachtoffer
NEDERHORST DEN BERG- Groenteboer Kevin Buter van Buter Versspecialist aan de Overmeerseweg gaat noodgedwongen stoppen met
zijn winkel. Mede door de wegwerkzaamheden

in het centrum was het natuurlijk al geen vetpot
de laatste maanden. Nu zijn koelcel kapot ging
en niet meer te repareren, heeft hij de knoop
doorgehakt: sluiting.

Zondag open
Bij Blokker Meenthof Kortenhoef

van 13.00 - 17.00 uur in
november en december

Wijdemeren
informeren

8 november 2017

Laatste kans:
mantelzorgwaardering!

Houd uw hond
aan de lijn

Officiële
bekendmakingen

Dat is niet alleen verplicht, het voorkomt
ook ergernis en angst
bij mensen die niet van
honden houden.

#mooiWijdemeren
@selma.van.dijk
Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Kort

Samen tegen
‘onzichtbare’
criminaliteit

>

Of het nu gaat om seksueel misbruik,
een vechtscheiding, fysiek of emotioneel geweld; in Nederland groeien
ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Van 20 tot en met
26 november is het de Week tegen
Kindermishandeling. Maakt u zich zorgen over het welzijn van een kind in uw
omgeving? U kunt altijd anoniem terecht
bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek via
telefoonnummer 0800-2000 of
www.vooreenveiligthuis.nl.

>

Hennepteelt in een rijtjeswoning,
het witwassen van geld, een xtclab in een leegstaand bedrijfspand.
Voorbeelden van onzichtbare
criminaliteit die in elk dorp of elke
stad kunnen voorkomen. De gemeente Wijdemeren werkt samen
met onder meer politie, Openbaar
Ministerie en Belastingdienst om
deze zogenoemde ondermijnende
criminaliteit tegen te gaan.
U ziet het vast wel eens… een woning met
afgeplakte zolderramen of busjes die af en
aan rijden van een bedrijventerrein op rare
tijden. Een restaurant waarbij u zich afvraagt
komt er wel eens iemand, waar haalt de

eigenaar zijn geld vandaan? Zomaar wat
voorbeelden die kunnen wijzen op criminaliteit. Bij ondermijnende criminaliteit gaat het
om criminaliteit die niet meteen zichtbaar
is, maar die bij u een niet-pluis gevoel oproepen.

zijn getraind op het signaleren van criminele
activiteiten, houden we toezicht en treden
we op als we zaken constateren die niet in
de haak zijn. Ook zijn er regelmatig integrale
controles.

Warme lucht stijgt op, maar veel bestaande
woningen hebben een dak dat niet (goed)

Sinterklaasintocht

Oeps…op de laatste gemeentepagina
stond een fout in de aankomsttijd van
Sinterklaas in Kortenhoef/’s-Graveland.
Sinterklaas en zijn pieten arriveren niet
om 11:30 uur in winkelcentrum De
Meenthof, maar om 12:00 uur. Tot dan!

>

Energieconferentie

Uw hulp
Aanpak
De gemeente heeft diverse mogelijkheden
om het criminelen of criminele organisaties moeilijker te maken. Bijvoorbeeld door
te voorkomen dat zij gemeentelijke faciliteiten en regelgeving misbruiken. Een team
van medewerkers houdt zich hiermee bezig.
Ook is het een vast onderwerp bij het overleg tussen burgemeester en betrokken partijen. Naast het feit dat onze medewerkers

Natuurlijk kunt u ook helpen. Ziet of hoort
u iets waarvan u denkt dat het niet pluis is?
Aarzel dan niet en maak er melding van.
U kunt uw melding doen bij de politie via
telefoonnummer 0900-8844 of anoniem
via Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000. Uiteraard kunt u
ook meldingen bij de gemeente doen
via veilig@wijdemeren.nl.

Is uw dak winterproof?
Is uw slaap- of zolderkamer koud
tijdens de wintermaanden? Het
isoleren van uw dak is een relatief
goedkope maatregel waarmee u
warmte vasthoudt en veel energie
bespaart. Het is bovendien een
makkelijke klus voor doe-hetzelvers.

Week tegen Kindermishandeling

geïsoleerd is. Dit betekent dat veel warme
lucht verloren gaat. Hoe staat het met uw
dak?

Binnen of buiten
Zowel schuine daken als platte daken kunt u
aan de binnenkant of de buitenkant isoleren.
Op www.duurzaambouwloket vindt u meer
informatie over alle mogelijkheden. Ook
staan er klustips en vindt u er informatie over
eventuele vergunningen.

In de afgelopen periode hebben
verschillende partijen, zoals netbeheerders, woningcorporaties, energiecoöperaties en regiogemeenten gewerkt aan
een regionale energiestrategie voor de
Gooi en Vechtstreek. Hoe zorgen we
ervoor dat we in 2050 energieneutraal
zijn? Een regionale energieconferentie
op 24 november vormt de feestelijke
start van de gezamenlijke aanpak: Samen
op pad naar een energieneutrale Gooi en
Vechtstreek.

>

Vloerisolatie
Gebruikt u uw zolder zelden? Dan kunt u er
ook voor kiezen om de zoldervloer te isoleren. Een relatief makkelijke ingreep waarmee
u warmteverlies voorkomt en meer comfort
krijgt in uw woning. Zowel voor een houten
als een betonnen zoldervloer zijn er mogelijkheden. Ook hierover vindt u meer informatie op www.duurzaambouwloket.nl.

Ontwerpen speelplaatsen

Heeft u in de zomer langs onze speelplaatsen gelopen en gereageerd op de
plannen? Dan bent u vast benieuwd naar
de uiteindelijke ontwerpen. Die staan inmiddels op onze website. We geven per
speelplaats een toelichting op de keuzes
die gemaakt zijn. Bekijk de ontwerpen
op www.wijdemeren.nl/herinrichtingspeelplaatsen.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Stichts End 17: maken uitweg en plaatsen dakkapel
(07.11.17)

Breukeleveen
- Herenweg 42: bouwen woning en toegangsbrug
(06.11.17)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a: sectie E 1819: vernieuwen opslagloods/
werkplaats (02.11.17)
- Boshoek 6: vernieuwen beschoeiing en slipway
(02.11.17)
- De Drecht sectie E 1628: plaatsen beschoeiing en
steiger (06.11.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146: bouwen vier woningen
(31.10.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 288: plaatsen botenhuis
(02.11.17)
- ’t Laantje 1 sectie C 5312: bouwen drie woningen
(02.11.17)
- Trekpad 11: vernieuwen beschoeiing en plankier
(02.11.17)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 62a: plaatsen botenhelling (15.11.17)
- Uiterdijksehof 46: kappen drie bomen in verband met
aanleggen riolering (14.11.17)
- Sectie C4405: verplaatsen en realiseren dam (02.11.17)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- De Kwakel 24: plaatsen tijdelijke woonunit (08.1.17)
- J.C. Ritsemalaan 21: kappen esdoorn aan straatzijde
(09.1.17)
- Kortenhoefsedijk 95: vervangen kerkbrug (15.11.17)

Loosdrecht
- Acacialaan 28: plaatsen dakkapel (07.11.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: ophogen land (10.11.17)
- Oud-Loosdrechtsedijk 204: uitbreiden woning (15.11.17)
- Rembrandtlaan 23b: plaatsen dakkapel (08.11.17)
- Sectie E 1625, 1626, 1544, 1634 en 1783: plaatsen beschoeiing, verleggen sloten en verbeteren dijken langs
waterleidingkanaal (07.11.17)
- Vermeerlaan 38: plaatsen dakkapel (07.11.17)

Nederhorst den Berg
- Jacob van Ruysdaelstraat (in speeltuin): kappen twee
elzen (09.11.17)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

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

juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19
oktober 2017 het bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 225-237 gewijzigd heeft vastgesteld.
Het plangebied ziet op het gebied met de bestemming
Wonen waar de woningen Nieuw-Loosdrechtsedijk
225-237 in zijn gelegen. Het doel van de herziening is
het aantal toegestane woningen binnen dit gebied in
overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie.
Daartoe wordt het getal “8” vervangen door “7”.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd
vastgesteld met betrekking tot de verbeelding bij de
percelen Nieuw-Loosdrechtsedijk 227 en 237.

> Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 225-237 in
Nieuw-Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening

> Ontwerpbesluit paracommerciële vergunning Drank- en
Horecawet

artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen definitief op te schorten:

’s-Graveland
- Sportvereniging ’s-Graveland, Kininelaantje 1

R. Tuccio , geboren 13-02-1995, per 11-09-2017 uit te
schrijven naar Land Onbekend

Bovengenoemd(e) ontwerpbesluit(en) liggen vanaf
vandaag zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen
binnen deze termijn schriftelijk hun zienswijze indienen
bij de burgemeester van Wijdemeren.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente
Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken liggen vanaf 23 november 2017 gedurende
zes weken ter inzage in het gemeentehuis (afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling van 08.30 tot 12.30 uur), Rading
1, Loosdrecht. Het bestemmingsplan met bijbehorende
stukken is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Een belanghebbende die zijn zienswijze tegen het
ontwerp-bestemmingsplan tijdig bij de gemeenteraad
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van
terinzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep
instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde
termijn beroep instellen tegen de wijzigingen die door de
raad zijn aangebracht bij de vaststelling van het plan.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling,
en daarmee het bestemmingsplan, treden na afloop van
de beroepstermijn in werking. Tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet
in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
de heer H.J.W. van Emmerik van de afdeling ruimtelijke
ontwikkeling. Telefoonnummer: (035) 65 59 444.
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

’s-Graveland
- Café Zomerlust, Zuidereinde 2, ontheffing sluitingstijd
Oud en Nieuw (15.11.17)

Kortenhoef
- Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek,
collecteren in winkelcentrum De Meenthof van 27 tot en
met 30 december 2017 (08.11.17)
- Comité Sint Nicolaas Intocht, Intocht Sinterklaas Kortenhoef op 25 november 2017 (16.11.17)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen
deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij degene die het besluit genomen heeft.

Festiviteiten
> Kennisgeving incidentele
festiviteiten

Loosdrecht
- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op 8
december 2017
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

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

Overig

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Oranjeweg t.h.v. huisnr. 110: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (07.11.17)

>

Mandaatregeling

Op 7 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders de mandaatregeling gemeente
Wijdemeren 2017 vastgesteld. U kunt de mandaatregeling
raadplegen via www.wijdemeren.nl.

Nederhorst den Berg
- Lijsterlaan t.h.v. huisnr. 63: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (07.11.17)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Persoonsregistratie

Voorlopige voorziening

Loosdrecht
- Horndijk 17: vervangen steiger
- Laan van Eikenrode 5: plaatsen dakkapel
- Porseleinhaven: bouwen zeven appartementen en vier
pakhuizen

22 november 2017

> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrekken. Van onderstaande personen hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel
2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te
wijzigen in de Basisregistratie.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan de belanghebbende.
Het betreft de volgende personen:
P.G. Koenders, geboren 20-12-1987, per 31-10-2017 uit te
schrijven Land Onbekend
H.V. De Lange, geboren 1 januari 1963, per 06-10-2017 uit
te schrijven Land Onbekend
> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van

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

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

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

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

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

DOOR: HERMAN STUIJVER

NEDERHORST DEN BERG- “Bij elk
dorp hoort een eigen begraafplaats”
zei wethouder Theo Reijn bij de officiële opening van de overdekte
wachtruimte op begraafplaats De
Hornhof in Nederhorst den Berg.
Daarom memoreerde de wethouder
dat de gemeente het gepast vindt om
te investeren in begraafplaatsen voor
de toekomst. Op deze plek stond een
gebouw dat sporadisch dienst deed
als aula, maar niet meer van deze tijd
was. In plaats van de verouderde aula
is een nieuwe wachtruimte gecreëerd
die niet alleen voldoet aan de eisen
des tijds, maar die er ook stijlvol uitziet, ook al is het een buitenplek. Voor
de Bergse architect Wim van der Laan
was het uitgangspunt dat het een herkenbare ontmoetingsplek moest zijn.
Door de keuze van verschillende ron-

de vormen word je als het ware naar
binnen getrokken. Het voorliggende
pleintje vormt, door de aangepaste bestrating, een grote cirkel met de plek
waar de boom staat. Door halfronde
stenen bankjes, heggen en een halfronde roestige Cortenstaal wand worden de ronde vormen geaccentueerd.
Het ronde dak met een gat lijkt te zweven boven deze plek. Erachter is een
columbarium, een urnenwand, opgetrokken in grijze steen, met 39 nissen.
Een fraaie combinatie van kleuren en
vormen. En een meesterwerkje van
de aannemers Ron en Rutger van ’t
Klooster uit Loosdrecht. Achter de
wand is een ruim toilet gebouwd dat
toegankelijk is voor rolstoelen, al mist
het stevige handvatten om je op te
trekken. Zonnepanelen voorzien deze
faciliteit van verlichting. Steeds meer
overledenen worden gecremeerd en

steeds vaker maken nabestaanden
gebruik van andere gelegenheden
voor rouw en napraten. De Hornhof
past in deze nieuwe realiteit. Nadat
de wethouder, omringd door mede-

Prijsuitreiking KUD Quiz
ANKEVEEN- Vier weken na de 2e Ken
uw Dorp quiz vindt op zaterdag 25
november de prijsuitreiking plaats
van dit dorpsevenement.
In de partycentrum De Drie Dorpen
komen alle 36 teams bij elkaar om te
horen of zij de meeste goede antwoorden hadden ingevuld en de opdrachten (inclusief de bakopdracht) als beste hebben uitgevoerd. Was het aantal
palen van de Karekiet inderdaad 56
of toch niet, werd er nu hoogveen of
laagveen gestoken in Kortenhoef, was
Lombok eerst een soort eiland, zijn er

echt 14 doodlopende straten en was
Van Heumen een generaal, een soldaat of toch een huzaar en wie was
nu toch die mystery guest? Een aantal vragen zal op deze avond sowieso
worden behandeld waardoor de teams
in ieder geval weten of zij daarbij het
juiste antwoord hadden. En daarna zal
de winnaar van de Ken uw Dorp Quiz
2017 bekend worden gemaakt. De enige nog onbeantwoorde vraag is: wie
wordt de opvolger van Amicitia? Of
gaan de muzikanten hun bovenmaatse prestatie herhalen. Zaterdag zal ook
die allerlaatste vraag van de Ken uw

MS Collecteweek
Van 20 t/m 25 november organiseert het
Nationaal MS Fonds de landelijke huisaan-huiscollecte om geld in te zamelen
voor onderzoek naar de ziekte Multiple
Sclerose. MS is een chronische ziekte
van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen
MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de
diagnose. Collectant gemist? Ga naar
www.mscollecte.nl en doneer online om
alsnog een donatie te doen. Het is ook
mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000
5057) of sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2.
Dorpsquiz worden beantwoord.

NEB, Parabel van het verdwenen stoplicht
Kent u de parabel van het verdwenen
stoplicht? Nu, die is niet meer. Het
dorpscentrum van Nederhorst ligt al
maanden overhoop. Veel overlast voor
ondernemers en inwoners. Die overlast is lastig, maar daar komen we wel
overheen. Als het straks klaar is zal het
geheel ongetwijfeld een aanwinst zijn
voor ons dorp. Alleen moet je nu als
fietser, als je uit de richting van de Blijk/
Warinschool komt, bij het oversteken
naar het straks vernieuwde Willy Das
Plein goed opletten dat je niet onder
een heilige koe komt of erger onder zo’n
monstertruck. Want je mag nu in het
centrum overal oversteken. Het is voor
grote en ouwe snotneuzen al moeilijk
genoeg om met de fiets in het verkeer
goed aan de eigen veiligheid te denken,
laat staan voor onze jonge onervaren
snotneuzen. En dan te bedenken dat er
voor onze jonge prinsjes en prinsesjes,
bij het voormalige politiebureau (ook

verdwenen) een hartstikke veilige oversteek was. Ze moesten alleen even met
hun vingertjes op een knopje drukken,
dat leren ze tegenwoordig in de wieg
en het vriendelijke stoplicht hield de
brommobielen tegen. Maar dat arme
stoplicht is door de gemeentelijke verkeersdeskundige geslachtofferd. Ik heb
begrepen, het komt omdat in het centrum nu een dertig km -zone is, en dan
is een stoplicht niet meer van toepassing. Dus weg met dat nare vervelende
stoplicht. De vrachtauto’s, landbouwvoertuigen en personenauto’s die over
deze doorgaande route naar Weesp/
Hilversum gaan, mogen niet harder
rijden dan dertig km en dat doen ze
ook allemaal keurig, en dat geeft dan
voldoende veiligheid. Ook voor jonge
kinderen die alleen oversteken. Je moet
maar durven als gemeente om zo te
redeneren bij een dergelijke drukke
verkeersweg. Een dertig km.- protocol

bestuursleden, begrafenisondernemers,
ambtenaren en andere belangstellenden
de Wierookceder had geplant, werd er getoast op de komende decennia van de begraafplaats.

is te begrijpen in een woonwijk waar
personenauto’s rijden die daar moeten zijn. Maar een belangrijk en veel
gebruikt stoplicht, waar juist kinderen
veilig konden oversteken, weg nemen
bij deze drukke route, en dan denken
dat is veilig genoeg, blijft een hachelijke
aanname.
Vandaar dat wij onze kleinkinderen nu
weer zoveel mogelijk begeleiden door
het centrum van het dorp. Als deze drie
bij ons, hun Na-Schoolse-Opvang voor
een dag in de week, zitten te bikken
hebben de twee oudsten meestal het
hoogste woord. Zo wisten deze twee bij
aanvang van het schooljaar te melden
dat groep 3 en voor de andere groep 5
best wel moeilijk was. Waarop de jongste van vier, toen die andere twee even
stil vielen, opmerkte ‘ja maar groep 1
heeft ook moeilijke plakwerkjes’
slotsom@ziggo.nl

Informatieavond
longkanker bij Viore
Op donderdag 30 november organiseert
Viore, in samenwerking met Tergooi
en Longkanker Nederland, een informatieavond over longkanker. De avond
is bedoeld voor iedereen die te maken
heeft met longkanker en op zoek is naar
informatie over de ziekte en de behandelmogelijkheden, en voor andere belangstellenden. De presentaties op deze
avond worden verzorgd door dr. J. van
Haarst, longarts in Tergooi, en door mevrouw L. Barberio, van Longkanker Nederland. De avond start om half 8.
Oostereind 115, 1212 VH Hilversum;
tel. 035 685 35 32; info@viore.org

Weekblad Wijdemeren
BEZORGER GEZOCHT!!
Het Weekblad Wijdemeren is op zoek naar een bezorger voor
een wijk in ’s-Graveland. Het gaat om het bezorgen van het
Noordereide vanaf de Klapbrug tot aan de Loodijk, Loodijk,
Stichtse Kade en Cannenburgerweg Het bezorgen van het
Weekblad Wijdemeren is slechts 1 x per week.
Lijkt het je leuk om dit te doen?
Neem dan z.s.m. contact op met: 06-136 67 848
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Muziek
* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
* Fiscale aangifte
* Interim-management
* Controlling
* Adviezen
Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Kom bij het Jeugdorkest BMOL
KORTENHOEF - Muziek maken is leuk. Vooral als je dat
met elkaar doet. Daarom
start BMOL op vrijdag 12 januari 2018 met een orkest
voor jongeren tussen 7 en 16
jaar. Het maakt niet uit welk
instrument je speelt, onze dirigent Fieke kan overal mee
overweg! Dus speel je fluit,
viool, gitaar, drums, klarinet
of zelfs piano, meld je dan
aan via info@bmol.nl.
BMOL biedt een gezellig uurtje muziek maken met elkaar
op vrijdagmiddag van 16.00
tot 17.00 uur in ’t Akkoord aan
de Kwakel in Kortenhoef. Met
elkaar repeteren we in 2018 in
elk geval voor twee concerten:

het grote voorjaarconcert op 24 maart
en een zomerconcert ergens in Kortenhoef. Dit orkest
staat onder leiding
van Fieke Neijsen,
die zelf diverse instrumenten bespeelt
en studeert aan het
conservatorium.
Wat vragen wij?
Wij vragen jonge muzikanten,
waarbij het wel belangrijk is
dat je enige maanden les hebt
gehad, maar je hoeft echt geen
volleerd muzikant te zijn. Fieke
kan de moeilijkheidsgraad van
jouw partij aanpassen aan jouw
niveau. Je kunt een aantal keer

gratis meespelen om te kijken
of je het leuk vindt. Daarna
vragen we of je lid wilt worden van onze vereniging. (ben
je al lid van onze vereniging,
bijvoorbeeld omdat je bij de
djembégroep meedoet? Dan is
deelname voor jou uiteraard
gratis)

Amstelstrijkersensemble
speelt in Kortenhoef
KORTENHOEF- Het Amstel
Strijkers Ensemble werd in
1986 opgericht en telt zo’n
dertig enthousiaste, ervaren
musici.

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH Nederhorst den Berg
035 - 77 37 000 info@habp.nl www.habp.nl

Tweemaal per jaar brengt het
Amstel Strijkers Ensemble
een nieuw programma
dat
behalve in Amsterdam
ook
elders in het
land wordt uitgevoerd.

Op het programma dit keer
Mendelssohn vioolconcert in
d klein met solist Shin Sihan,
Elgar Serenade, Puccini Crisantemi en Rota Concerto per
Archi.

Dit mooie programma wordt
gespeeld onder leiding van Jacob Slagter op donderdag 14
december in de Hervormde
Kerk, Kortenhoefsedijk 168,
Kortenhoef, om 20.15 uur.
Toegangskaarten ad € 17 (cjp
en stadspas € 15) via www.amstelstrijkers.nl en aan de kassa.
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Sint
Lieve kinderen in Kortenhoef en ’s-Graveland!
KORTENHOEF- Natuurlijk kom ik
ook dit jaar weer naar jullie toe. En
wanneer jullie dit lezen hebben
jullie je schoen natuurlijk al gezet.
Dat weet ik, omdat we er zelf al
een cadeautje in hebben gedaan.
Aanstaande zaterdag 25 november
is het eindelijk zover. Samen met
alle Pieten gaan we er net als ieder
jaar weer een feest van maken. Nou
ja, net als ieder jaar…?
We gaan het deze zaterdag op een andere manier doen, dus lees deze brief
maar heel goed door met je papa of
mama! Vorig jaar hadden we wat moeite om met de bootjes over de vaart te
varen. En bij de Smidsbrug was het de
laatste jaren zóóó verschrikkelijk druk
dat er vorig jaar bijna een paar auto’s
tegen de billen van sommige Zwarte
Pieten zijn gereden. Daarom doen we
mijn aankomst dit jaar eens een keer
anders. Hier komt ie dan!

Anders
Om 11.45 uur begint het feest bij de
Meenthof dit jaar. Het Pietenorkest
is er om leuke liedjes voor jullie én
voor mij te spelen. Er is een dansgroep
die voor jullie gaat dansen. En mijn
vriend Nicolaas Duin is er om met jullie te zingen en ervoor te zorgen dat
je je niet hoeft te vervelen. Om 12.00
uur kom ik aan bij de Meenthof en
ik hoop dat jullie nieuwe burgemeester daar ook is. Ik heb hem voor het
laatst gezien toen hij nog een jongetje
was. Zoals ieder jaar kunnen jullie mij
daar een handje geven en lekker van
de pepernoten snoepen. Daarna begin
ik aan mijn tocht naar de Fuik en daar
gaan we er weer een ouderwets Sinterklaasfeest van maken. Je mag me daar
van alles vragen, of via de schoen een
brief sturen, Nicolaas zingt liedjes met
jullie en presenteert het feest, de Pietenband speelt, kortom dat wordt zoals
ieder jaar weer een gezellige boel. Om

ongeveer 14.00 uur vertrek ik naar de
andere kinderen in het land en is het
feestje afgelopen.
Route
De route van de Meenthof naar de
Fuik gaat zo: vanaf de apotheek rechtdoor naar de Hoflaan, Dodaarslaan,
Oranjeweg, Julianaweg, Reigerlaan,
Zuiderhoek, Zuidsingel tot Sporthal
de Fuik. Dan wil ik tenslotte nog de
vele ondernemers van alle bedrijven
en winkels bedanken voor de geweldige bijdrage aan het feest. En niet te
vergeten alle vrijwilligers!
Reuze bedankt en tot zaterdag,
Lieve groeten van Sinterklaas
en de pieten
P.S. Beste papa’s en mama’s, willen jullie ook dit jaar goed ACHTERAAN in
de Fuik blijven staan zodat de kinderen alles goed kunnen zien? En zéker

niet mopperen op de zwarte pieten als je
gevraagd wordt een beetje op te schuiven,
of stil te zijn!!!

Bezieling en techniek bij Studio Klankbord
De Beukenlaan in Loosdrecht ligt er,
op deze novemberochtend, adventerig, dus verwachtend, bij. De oude
bomen zijn gerooid en de nieuwe
moeten nog geplant worden. Hier
en daar is al te zien dat het, zoals
Maja Roodveldt zegt ‘de mooiste
straat van Loosdrecht’ zal worden.
Door: Karin van Hoorn
Wat vroeger een vrij donkere, tamelijk
sombere, maar wel min of meer bewoonbare garage was, is nu omgetoverd tot een lichte ruimte die je al meteen een warm welkom toeroept. Dáár
studeert Maja Roodveldt haar professionele zangpartijen in, dáár geeft ze
haar zanglessen, dáár is ze coach en
begeleidt mensen in hun persoonlijke
ontwikkeling. Maja: “Ik hoor aan iemands stem of hij/zij ergens geblokkeerd wordt. Dan kan de stem worden
ingezet als creatief middel om meer
duidelijkheid te krijgen over wat er
in iemands binnenwereld speelt. Kán.
Hoeft niet. Of niet onmiddellijk”. Een
stem is immers emotie. Denk maar aan
‘een stem van een roepende in de woestijn’. Of ‘een stem als een klok’. Om Studio Klankbord te starten, is Maja een
lange weg gegaan, vol bochten en obstakels, maar een logische en volstrekt
natuurlijke weg. Ze vroeg niet ‘wat wil
ik eigenlijk’, maar ‘wat ben ik al aan het
doen en hoe kan ik dat vorm geven’.
Terugblik
Maja Roodveldt is zangeres van beroep:
sopraan in het Groot Omroepkoor.

Daarnaast af en toe een solo-optreden
(‘steeds minder hoor’) en soms met het
vocaal ensemble ‘La Dama’. Haar lijst
zangleerlingen is aanzienlijk. Bovendien geeft ze met regelmaat workshops
‘Zingen met Hart en Ziel’. Voor (amateur)zangers en –zangeressen, maar
ook voor ‘maarikkanhelemaalnietzingen’-mensen: een bevrijdende ervaring.
Zingen is haar passie. “Ik zong altijd.
Als ik naar bed moest, vroeg ik ‘Mag ik
nog even zingen?’ Dan zong ik mijzelf
in slaap met ‘onder hele hoge bomen’
of met zelfgemaakte liedjes. Met mijn
vriendinnetjes speelde ik ook altijd
songfestivalletje.”
Zingen zit in de genen. Vader Roodveldt was tenor in de Amsterdamse
operettevereniging Thalia. Haar Joodse ooms woonden in de Joodse buurt in
Amsterdam. Vaak gingen de ramen van
hun huizen wagenwijd open, en dan
zongen de ooms met en naar elkaar uit
volle borst alle aria’s die ze kenden.
Met warme waardering denkt Maja terug aan Barend Smit, oud-wethouder,
oud-fractievoorzitter voor D66 in Hilversum, maar ook oud-onderwijzer. Ze
vertelt: “Eindmusical op de basisschool.
Alle kinderen mochten een paar regels
zingen, en meester Smit liep dan luisterend langs de banken. Hij hoorde mij
en zei: “Jij bent een zangeresje.” Ze lacht
hartelijk: “In feite heeft hij mij ontdekt.
Maar voor je beroep zingen? Nee toch!
Daar dacht ik helemaal niet aan.”
Na de middelbare school studeerde
Maja Nederlands maar uiteindelijk
koos ze toch voor de zangstudie aan
het Conservatorium. Nu is ze sopraan

bij het Groot Omroepkoor. Heerlijk,
maar ook lastig! “Dan wordt zingen je
beroep, dan moet het technisch perfect
zijn. Zingen is ook emotie. Soms wordt
de techniek belangrijker dan de emotie
en moet ik mezelf weer afvragen: Wat
was ook weer mijn motivatie om te
gaan zingen? Zeker, technische perfectie is nodig en belangrijk, maar bezieling óók. Die balans, die zoek ik steeds.”
Ontstaan Studio Klankbord
“Al sinds het begin van mijn solocarrière werk ik graag met amateurkoren.
Tijdens een korenreis, een aantal jaren
geleden, werd ik ineens geraakt door
dat enorme enthousiasme. Die mensen werden helemaal niet geremd door
techniek, ze zongen onbelemmerd en
genoten daarvan. En daar genoot ik
weer van”. Toen wist Maja dat ze iets
wilde doen waarbij het zingen, de stem,
gebruikt kon worden om je weer te verbinden, met jezelf en met elkaar.
Er gebeurde meer. Ook het Groot
Omroepkoor werd getroffen door de
financiële crisis en moest zoeken naar
manieren om inkomsten te genereren
en om zichzelf duidelijker in de markt
te zetten. “Zo kwamen we terecht bij
bedrijfstrainingen,
bijeenkomsten
waarbij managers zich trainen in leiderschap. Hoe geef ik stem aan mijn
leiderschap. Dát vond ik zo interessant,
het beïnvloeden van je persoonlijke
ontwikkeling juist door je stem te gebruiken.”
“Toen ik zeker wist dat ik op die manier met stem en persoonlijke ontwikkeling door de stem wilde bezig zijn,

ben ik gaan zoeken naar een opleiding tot
coach. Ik wil kunnen verantwoorden wat ik
doe. Uiteindelijk kwam ik terecht bij ‘Coachen met Ziel en Zakelijkheid’ van het Instituut Blankenstijn en Partners. Nu ben ik
gediplomeerd coach bij Studio Klankbord.”
Ze zegt het blij en trots.
Zwangerzang
Verwachting. Hoop. Zo is Studio Klankbord geboren, uit liefde voor zang, voor
stem en stemgebruik, voor verbinding met
jezelf en je omgeving. Een van de disciplines is ‘Zwangerzang’. “Als je zingt, gebruik je
vooral dit gedeelte van je lijf”. Haar handen
ronden zich rond haar buik. “Het is toch
heerlijk als je zingend contact kunt maken
met het kind in je buik, het geeft een mooie
band met je kind. Dat weet ik uit ervaring.”
Ze lacht. “Bovendien helpen de ademhalingsoefeningen ook bij de bevalling.”
En omdat Studio Klankbord vol verwachting is, biedt Maja Roodveldt alle zwangere
vrouwen bij de aanmelding voor een workshop, of als een groepje, of privé, een kennismakingskorting aan.
www.studioklankbord.nl; mail naar: maja@
studioklankbord.nl of bel: 06 29362921
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Cultuur
Kinderpostzegels Warin
De Warinschool doet al jaren
mee met de verkoop van kinderpostzegels. De kinderen
waren zo fanatiek met het verkopen van de kinderpostzegels
dat we een filmpje doorgestuurd hebben gekregen vanuit
de organisatie.
In dit filmpje was de bekende
vlogger te zien Dylan Haegens.
Hij vertelde ons dat wij zoveel
geld hebben opgehaald voor de
actie van kinderpostzegels dat
we een prijs hebben gekregen.
De 24 scholen met de meeste
opbrengst mogen met de klas
naar Duinrell. En u raadt het
al.... Wij mogen daar ook naartoe! Marjolein Smit, leerkracht
(en mijn hele team met mij)
zijn ongelooflijk trots op mijn
klas dat we dit hebben bereikt!

Filmhuis Loenen
Op vrijdagavond 24 november
draait de Italiaanse film ‘Pertetti Sconosciuti’, )’Volmaakte
vreemden’). Grote delen van
onze bevolking zijn inmiddels
zo’n beetje vergroeid met hun
smartphone. Voor een groep
Italiaanse vrienden is het tijd
voor een test. Hoe goed kennen ze elkaar eigenlijk? Want
lukt het ze om tijdens een etentje elk gesprek met luidspreker
aan te beantwoorden en elk
mailtje, sms’je of appje hardop
voor te lezen en te beantwoorden? De film wordt vertoond
in het gebouw van de Vecht &
Angstel Kerk, Rijksstraatweg
139 te Loenen aan de Vecht.
Inloop vanaf 19.30 uur, de film
start om 20.00 uur. De toegang
is gratis.
www.vechtenangstelkerk.nl

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 € 0,53 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm
per kolom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2
kolommen 90 mm.

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

We hebben deze stichting
enorm geholpen met dit bedrag,
dat we er een mooie beloning
voor terug hebben gekregen. We

willen graag nog alle mensen uit
Nederhorst den Berg en omgeving bedanken voor het meedoen aan deze actie.

Slotzicht 2, Nederhorst den Berg
NIEUW

Deze stijlvolle classicistische poort-/hoekwoning met stahoge kelder staat in een fraai binnenhof. De maatvoering,
details en materiaalkeuze sluiten aan bij de traditionele oudHollandse architectuur: voorname klokgevels, ﬁjn gedetailleerde vensters en robuuste dakgoten. Deze bijzondere woning is een bezichtiging meer dan waard. Wij maken graag
een afspraak met u!

Vraagprijs € 588.000 k.k.

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl
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Portret
Portret van Tiny Beemsterboer
ANKVEEN- Als ik bij Tiny thuis kom,
is ze bezig een plakboek te scannen
van haar vader met krantenartikelen over de watersnoodramp van
1953. “Hoe krijg je ’t voor elkaar!!”
zegt ze wanneer ik haar portret laat
zien. “Dat ben ik helemaal!”
‘Ik ben geboren in Ankeveen als dochter van een café-eigenaar in het Wapen
van Ankeveen als vierde in een gezin
met 3 meiden en 2 jongens. Ik zat op de
Jozefschool. Na de basisschool ging ik
naar de huishoudschool. Dat duurde 2
jaar. Daarna ging ik werken bij Philips
Duphar in de kantine en vervolgens in
wat toen nog een tassenfabriek was in
de Horstermeer, waar we ook woonden. Toen onze tweede zoon werd geboren, werd de zolder te klein en verhuisden we naar een flat in Bilthoven.
Onze tweede zoon heeft een verstandelijke beperking. Hij is als kind verhuisd
naar Nieuwenoord. Het deed mij veel
verdriet dat hij moest verhuizen. Wel
kreeg ik daardoor tijd vrij om verder
te leren. ’s Avonds deed ik de moederMAVO en daarna heb ik ook nog de
HAVO gedaan. Dat gaf me veel zelfvertrouwen. Inmiddels kwam dit huis
vrij doordat mijn schoonouders naar
een bejaardentehuis verhuisden en zodoende kwamen we terecht in Ankeveen. Hier werkte ik eerst bij aannemer

Gert Veenman op de Ruige Hoek, waar
ik de administratie deed en daarna
ging ik over op medische administratie
in Baarn, en vervolgens werd ik hoofd
planning bij de Trappenberg wat ik 12
jaar gedaan heb’.
Bruisend
‘Inmiddels waren wij aardig geïntegreerd in Ankeveen; We speelden bij
de Vriendschapskring (Henk saxofoon
en ik tenorhoorn), waarvan ik ca.15
jaar als secretaris in het bestuur heb
gezeten. Voor onze optredens hadden we een podium gemetseld bij het
rechthuis, dat toen nog fungeerde als
dorpshuis. Eind vorige eeuw werd het
rechthuis verkocht aan particulieren en
zij wilden geen podium in hun tuin. De
gemeente heeft toen de grond van het
podium verkocht en wij hebben van
de opbrengst een mobiel podium gekocht, waarvan de vloerdelen nog veel
gebruikt worden in de Dillewijn, maar
ook met Carnaval en Sinterklaas e.d.
Het idee ontstond om een wekelijkse
markt te houden, we richtten ‘Bruisend
Ankeveen’ op. In maart 2005 was de
eerste markt. Om bezoekers te trekken hielden we eens in de 6 weken een
speciale markt (kerstmarkt, lentemarkt,
kunstmarkt etc.). De kunstmarkt liep
zo goed, dat hieruit ‘Ankeveen Artistique’ is ontstaan, dat nu 5 edities heeft

Ook dit jaar zet het Amsterdam Light
Festival de Amsterdamse binnenstad

en de grachten in de schijnwerpers.
Kunstenaars hebben in het centrum,
met name in de grachten, verlichte objecten geplaatst. Vanwege groot succes
vorig jaar gaan we deze opnieuw per
rondvaartboot bekijken.
We verzamelen ons om 17.45 uur bij
Veenstaete en we vertrekken stipt om

Geen notendop
Het is eigenlijk teveel om Tiny
Beemsterboer in een notendop te vatten. Ik heb nog niet
eens genoemd dat zij ook de
mede-oprichtster is geweest
van de ‘Ankeveense Sociëteit’,
die nu zo’n 60 leden telt; dat
nieuwe inwoners sinds een
aantal jaren een welkomstgeschenk krijgen namens Bruisend Ankeveen, dat er plannen zijn voor een boek dat
Tiny samen met een aantal dorpsgenoten wil gaan maken en waarvoor ze een
archief aan het maken zijn van allerlei
foto’s (en tekeningen) die in het verleden gemaakt zijn. Noem het maar op…
Vacature
Als afsluiting: wat is je wens voor Ankeveen of wil je nog een oproep doen?
‘Mijn hoop is dat Ankeveen gezellig

18.00 uur naar Amsterdam. Op de
Stadhouderskade stappen we over in
een rondvaartboot voor een 90 minuten durende tocht door de grachten.
Daar liggen een twintigtal kunstwerken op ons te wachten.
Rond 21.00 uur zijn we weer terug bij
de bus voor het vertrek naar de Drie

Johan Goossens zet
De Dillewijn in VLAM
ANKEVEEN- Na zijn eerdere programma ‘Daglicht’ is Johan Goossens
nu op zaterdag 25 november terug
in Theater De Dillewijn met de tryout van zijn nieuwe show. En hoe!
Persoonlijk en onweerstaanbaar
grappig!
Het vuur van de liefde, de passie, en natuurlijk: seks. Daarover gaat de nieuwe
show van Johan Goossens. En waar
je het over seks hebt, heb je het natuurlijk over schaamte. Daarom deed
hij zijn eerste try-outs in Engeland,
waar hij niemand kent. Toen een paar
voorzichtige avonden in Amsterdam.

Maar de reacties waren zo
unaniem lovend dat hij niet
meer terug kan. Hij vindt
het ook belangrijk: “Seks is
een lastig onderwerp, waar
eigenlijk niemand eerlijk
over durft te praten. Dat ga
ik wel proberen.” Persoonlijk en kwetsbaar. Over seks
en over schaamte. Over
man- vrouw verhoudingen.
Over homo’s en hetero’s en
je plek in de maatschappij.
En natuurlijk over de liefde. Vol vieze
verhalen en mooie liedjes. Met pianist
Eelco Menkveld. Adviesleeftijd: 16 +.

DOOR: ASTRID KORPERSHOEK

beleefd en enorm succesvol is.
Zowel voor de markt als voor
‘Ankeveen Artistique’ geldt
dat we hard op zoek zijn naar
nieuwe vrijwilligers. Helaas
hebben jonge mensen steeds
minder tijd om vrijwilligerswerk op zich te nemen en de
ouderen haken stuk voor stuk
af’.

Zonnebloem gaat kerstsfeer proeven
Op woensdag 6 december om 18.00
uur gaat de Zonnebloem, afdeling
KAG, met de bus naar Amsterdam om
te gaan varen door de Amsterdamse
grachten.
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blijft en dat nieuwe Ankeveners net zo kunnen genieten van het dorp en van dingen
samen doen. Want daar is Ankeveen sterk
in’.
Als u interesse heeft in de vacature voorzitter van het bestuur van ‘Bruisend Ankeveen’ neem dan contact op met deze krant.
Een leuke functie, zeker voor nieuwe inwoners van Ankeveen!!

Dorpen voor een drankje met een bitterbal, even bijkomen van alle indrukken.
Omstreeks 22.00 uur zijn we dan weer terug bij Veenstaete.
De kosten van dit uitje bedragen € 25, dit
bedrag wordt na uw aanmelding bij u opgehaald. Aanmelden voor dit uitje kan tot
donderdag 30 november bij Willem Degekamp,
tel. (035) 656 20 88, graag op werkdagen
tussen 18 en 20 uur.

Brieven schrijven
met Amnesty

Wees er snel bij; er is nog maar een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar.
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten à € 15,00
te bestellen via www.dedillewijn.nl

Van 20 november tot 10 december is
Amnesty’s Schrijfmarathon. Ook in Bibliotheek Gooi en Meer, vestiging Loosdrecht kunt u meedoen. Wereldwijd
klimmen mensen massaal in de pen om
brieven te schrijven voor mensen die
bijvoorbeeld onterecht gevangen zitten.
Ze schrijven brieven aan de autoriteiten
om aan te dringen op de naleving van de
rechten van de mens. Ze schrijven groetenkaarten aan gevangenen om ze een
hart onder de riem te steken.
Dus kom naar de bibliotheek (Tjalk 41;
035- 582 5488) en schrijf mee! Kijk voor
openingsuren op www.bibliotheekgooienmeer.nl
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DOOR: RICHARD BAAR, MARC DEGEKAMP EN DICK BLOM

Voetballen in Nederhorst

Eerste herpakt zich tegen FC Jeugd
Na de forse nederlaag van vorige
week was het zaak voor Nederhorst
om de 3 punten in eigen huis te houden. FC Jeugd uit Ede werd met een
terechte nederlaag naar huis gestuurd (4-1).
De gasten uit Ede begonnen goed
voetballend aan de wedstrijd. In de 4e
minuut mocht FC Jeugd op links een
corner nemen, deze werd door een

aantal verdedigers gemist en bij de 2e
paal kon de spits van FC Jeugd de bal
zomaar binnen koppen (0-1). In de 16e
minuut aarzelde de verdediging van
de gasten te lang en Luuk van Huisstede kon broer Jesse aanspelen die van
dichtbij via een been van FC Jeugd de
bal binnenschoot. De thuisclub kwam
in de 19e minuut op voorsprong na een
goede actie van Adilio Augustin, die
zijn schot geblokkeerd zag, maar in de

rebound scoorde Stefan Stijvers de 2-1.
De gasten uit Ede begonnen meer tegen zichzelf te voetballen en in de 33e
minuut breidde Nederhorst de score
uit. Na weer een assist van Adilio kregen de gasten de bal niet goed weg en
het was wederom Stefan die het laatste
zetje gaf (3-1). In de 53e minuut pikte
Jesse van Huisstede de bal af en schoot
de 4-1 binnen. FC Jeugd kwam nog redelijk terug in de wedstrijd, maar Oscar

Voetballen in ’s-Graveland

Dorpsderby nipt verloren
Zeven doelpunten, 6 gele kaarten,
twee rode kaarten, twee penalty’s,
het zijn ingrediënten voor een
spannende derby. Het gebeurde
allemaal, maar omdat het spelpeil
te wensen overliet, werden de toeschouwers niet overal mee verwend.
Na een 0-2 en 1-3 achterstand kwam ’sGraveland knap terug tot 3-3, maar door
een individuele actie in de slotminuut
ging de wedstrijd toch verloren: 3-4.
Senioren zondag
Het tweede verwachtte misschien een
niet al te moeilijke zondag, maar zo

makkelijk als het ging, daar was toch
niet op gerekend: 15-0 winst tegen
Muiden-2. Het 3e en 4e verloren hun
wedstrijd beide met 4-1.
Senioren zaterdag
Het wil even niet met Za2. Afgelopen
zaterdag werd een 4-0 verlies geleden
in Huizen tegen Zuidvogels-7.
VRouwen
VR2 komt er wel beter in, maar een
overwinning boeken lukt nog niet. In
Benschop verloor het van de plaatselijke VR1 met 3-0. Met zeven punten uit
de laatste drie wedstrijden is VR1 lek-

ker bezig. Afgelopen zaterdag 3-1 winst
De Meer VR2.
Voetballen onder 8 en 9 jaar
Het aantal teams in deze leeftijdscategorie is inmiddels 8. Vier jongensteams
en twee meisjesteams onder 9 jaar en
twee jongensteams onder 8 jaar. In de
ochtenduren op zaterdag spelen zij dit
seizoen op een kwart veld hun wedstrijdjes zonder scheidsrechter, maar
met leiders als spelbegeleiders. Een
nieuwe spelvorm vanaf het begin van
dit seizoen, dat eerst even wennen was,
maar waar iedereen zijn draai in gevonden lijkt te hebben.

Voetballen in Ankeveen

Verdiende winst op ‘s-Graveland
De eerste helft heersten de
Ankeveners en stonden met de rust
al met 0-2 voor. Hieraan gingen
twee mooie acties van uitblinker en
captain Yoeri Tol aan vooraf.
De defensie van ‘s-Graveland stuitte
hem tot tweemaal onreglementair binnen het strafschopgebied. Yoeri Tol zelf
verzilverde op een zeer beheerste manier de twee toegekende penalty’s. De
wedstrijd leek al vroeg gespeeld, maar
na de rust gaf ASV ‘65 de wedstrijd uit
handen en lieten zij de ‘s- Gravelanders
terug in de wedstrijd komen en in de
52ste minuut werd het 1-2. De geweldige dribbelaar Sherrick Krind liet met

een geweldige soloactie de 1-3 aantekenen. Dezelfde Sherrick Krind had
de 4-1 op zijn schoenen maar schoot
huizenhoog over. ’s-Graveland kwam
door een juiste wedstrijdmentaliteit
zelfs terug tot 3-3. Toen de Ankeveners
met 10 man verder moesten leek de
thuisploeg zelfs de overwinning binnen handbereik te hebben. Doch de individuele kwaliteit van Sherrick Krind
gaf de doorslag. Hij verschalkte na een
wonderschone pirouette de gehele defensie en tikte simpel de 3-4 binnen in
de 89ste minuut. ASV heeft het zichzelf
in deze streekderby heel moeilijk gemaakt. Maar het zoet van de overwinning was er niet minder om.

Bridge aan de Dijk
Lions Club Loosdrecht e.o. organiseert ‘Bridge aan de Dijk’ op zaterdag 3
februari 2018. De opbrengst gaat naar
de St.Tante Joy, die zich inzet zich in
voor jonge mantelzorgers onder de 18
jaar die opgroeien met een chronisch
zieke broer/zus en/of ouder(s). Bridge
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aan de Dijk is in de vorm van een
kroegentocht langs verschillende locaties van de Oud Loosdrechtsedijk in
Loosdrecht. De paren spelen 24 spellen in 6 rondes. De start is om 10:45
uur.
€ 65,- per paar (incl. kopje koffie/ thee,

JO19 verliest
Door een onnodige nederlaag duikelt
de JO19 naar de 4de plaats. De ruststand was 1-1 en na rust werd het zeer
geflatteerd en mede door twee eigen
doelpunten zelfs 1-5. De Ankeveense
eer werd gered door een geweldige goal
van Camiel Hiddinga, die vorige week
ook al scoorde. Hieraan vooraf ging een
eveneens geweldige loepzuivere voorzet van Mathijs van de Riet. Komende
zaterdag is er weer topper en wordt er
thuis tegen ‘t Gooi gespeeld dat op de
tweede plek staat. The boys hebben dan
wat recht te zetten, want deze nederlaag
was echt aan hen zelf te wijten.

lunch en borrelhapjes bij de prijsuitreiking bij KWVL ‘de Vereeniging’.
Aanmelden: www.loosdrecht.lions.nl.
Inschrijving op volgorde van betaling
op: NL78RABO033.69.37.075 t.n.v.
Lionsclub Loosdrecht e.o., met vermelding van de achternamen van het
bridgepaar.

Vrijhoef hield met enkele goede reddingen
zijn doel verder schoon.
Senioren
Nederhorst-2 won na de grote nederlaag
van vorige week thuis met 2-0 van Buitenboys , door doelpunten van Tijmen Blok en
Dennis Keizer. Het 3e ging onderuit tegen
ASV Arsenal (1-2).
Jeugd
JO19-1 won wederom, nu van Nieuwland
(3-1) en is volop in de strijd voor de promotiecompetitie. JO15-1 won van ’s-Graveland (4-1), JO13-1 met 7-0 bij Roda ‘23 en
JO11-1 versloeg ook ’s- Graveland met 4-1.

Duurzaamheid
Op woensdag 29 november organiseren we
voor de bij het Convenant het Gooi aangesloten verenigingen een themabijeenkomst
over duurzaamheid. Naast een presentatie
over onze aanpak om 200 zonnepanelen op
onze daken te plaatsen is ook de organisatie
klimaatroute.nl aanwezig om te vertellen
over een energiescan en besparingsmogelijkheden voor voetbalverenigingen, waarbij aandacht zal zijn voor subsidietrajecten,
leningen en financiering.

Nieuws Club 4711
Uitslag Biljartclub 4711
tegen BC De Poedel: 8-6
Maandag 13 nov.: J. Vrijburg - H. Greefhorst 0-2,
M. Zieleman - C. Bos
0-2, A. de Bruin - A. v.d. Velden 2-2, J.
Hoekstra - D. Loenen 3-0, B. Worp G.Vermeulen 3-0
Uitslag herfstcompetitie biljarten
Zaterdag 18 nov.: 1. R. van Huisstede &
M. Zieleman & J. Hoekstra (24 pt.), 2. K.
Jacobs & J. van Greuningen & M. Verlaan (16 pt.), 3. J. van Wijnen & Mw. D.
Giavarra & M. v.d. Velden (14 pt.)
Stand aan kop: M. v.d. Velden 5-41, J. van
Wijnen 5-34, M. Zieleman 5-34
Uitslag + stand onderlinge competitie
BV Overmeer
Donderdag 16 nov.: R. Korteling - J.
Kloosterman 0-2, W. Clements - M. v.d.
Velden 3-1, T. Otten - P. van ‘t Klooster
0-3, H. Stalenhoef - W. Lam 2-0, R. Korteling - M. Verlaan 2-0
Stand aan kop: M. v.d. Velden 8-15, T.
Otten 7-14, P. van ‘t Klooster 7-13
Programma
Donderdag 23 nov. 19.30 uur: onderlinge competitie BV Overmeer, zaterdag 25
nov. 16.00 uur: maandtoernooi biljarten,
maandag 27 nov. 19.30 uur: herfstcompetitie biljarten
Openingstijden bar (ook voor nietleden) + contactgegevens
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30
uur, Overmeerseweg 5a Nederhorst den
Berg, tel. 06.20.40.80.58
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‘Licht zijn wij, licht is Ankeveen’
ANKEVEEN - Na de succesvolle expositie B!AUW van vorig jaar was
er afgelopen week van 17 tot en
met 19 november opvolger L!CHT.
Afgelopen zondag was de laatste
dag dat de expositie van vijf kunstenaars in Theater De Dillewijn was
te bewonderen. Acteur Peter Faber
deed een voordracht die hij speciaal
schreef voor de expositie Licht.
Niet onlogisch was het vrij donker in
theater de Dillewijn. In het donker
komt licht nou eenmaal het best tot zijn
recht. De vele aanwezigen konden genieten van zeer uiteenlopende werken
van onder andere Wijdemeerse kunstenaars. Zo was er Bibi Smit, een glaskunstenares die als een van de weinigen in
Nederland met de oud ambachtelijke
blaaspijp werkt. Zij ontwikkelde zich
onder meer aan de kunstacademie in
Farnham, Engeland. Onlangs exposeerde ze nog in Milaan en nu in Ankeveen. Haar werk voelt aan als een unieke combinatie van sierlijke glanzende
vormen met toch iets van eenvoud: je
zag een schaal, een vaas, een kom. Erg
mooi en florerend onder de gerichte
spots.
Tom Baetsen had sfeervolle foto’s hangen. Een aantal taferelen zijn in scène
gezet gecombineerd met iets van vervreemding. Niet alle elementen lijken
perfect bij elkaar te passen maar vormen toch duidelijk één mooi geheel.
Fred van Vliet smeedt lampen. Op

precieze wijze last hij bijvoorbeeld bestek in een strakke vorm en voorziet
deze binnenin van licht. Het resultaat
is een opmerkelijk staaltje vakmanschap en een lamp die een prachtige
toevoeging biedt aan woon-, kantoor
of andere leefruimte. Niet zwaar en
dus licht waren de beelden van kippengaas van Anet Kazemier, Transparant
en toch levensecht. Naast fotografe en
beeldhouwer maakt ze sinds kort dus
ook beelden van gaas. Een verrassende
kunstvorm die niet voor de hand ligt.
Tot slot schenen de lichtdoeken van
Joyce Eijkhout je toe. Een flink formaat,
mooie afbeeldingen en een potentieel
uitermate waardevolle toevoeging in
woningen die iets van kunst ademen.
Peter Faber
Peter Faber had een voordracht van
zo’n drie kwartier voorbereid. Uit enthousiasme voor de schoonheid van
theater Dillewijn had hij eerder ooit
medewerking toegezegd indien de
gelegenheid zich voordeed. Uiteraard
stond ook bij zijn optreden licht centraal. Hij putte veel uit eigen ervaringen
en liet zien hoe het licht daarin scheen.
Als je het maar wilde zien. We hebben
allemaal een licht in ons branden, maar
hebben nog wel eens een afwachtende
houding. Alsof op een dag iemand
jouw licht wel even aan komt zetten.
Niet dus, je moet zelf je eigen licht aan
doen. En hij voorzag zijn publiek ook
van een nuttig bijgaand mantra: “Ik
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kan‘t, ik wil ‘t, ik doe
‘t… nu!” In zijn voordracht kwam een
Japanse leermeester
voorbij, zijn ouders,
hij zelf, en ook het
onderwerp
liefde.
Liefde is licht en leidt
tot wonderen. De geboorte van een kind
is zo’n wonder. Als
het levenslicht straalt
op en uit zo’n klein
hoopje fragiel mens,
is het lastig om niet
tot gevoelens van
verwondering te komen. Alle aanwezigen kregen tot slot een kaartje mee met
levenswijsheden als ‘Je lijf is een topbedrijf’. Peter sprak van de ‘rode reus als
leider. Je hart roept de hele tijd: ik hou
van je, ik hou van je…’.
Derde editie
René de Rooij legde na afloop uit dat ze
een paar jaar geleden subsidie hadden
gekregen voor een serie van drie exposities. “B!AUW, was de eerste en nu dus
als tweede: L!CHT. We hebben destijds
besloten geen individuele exposities
meer te doen maar om er een thematisch project van te maken, in combinatie met film, muziek en theater. Op
deze manier willen we mensen verenigen voor kunst en andere cultuuruitingen. De subsidie houdt na volgend jaar
op, zodat we bij een eventuele vierde
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editie zelf de broek omhoog moeten kunnen houden. Dan zullen we op een andere
manier aan de financiële middelen moeten
zien te komen, tenzij het lukt om een structurele subsidie te krijgen.”

Hoogste punt bereikt
Op de hoek van de Kerklaan en Kortenhoefsedijk gaat de bouw van het verzamelbedrijfsgebouw voortvarend. Afgelopen dinsdag, 14 november, is het sein
van ‘hoogste punt’ gegeven en staat een
vlag sierlijk op het dak van het pand. De
bouw is na de zomer gestart en de verwachting is dat de eerste bedrijven en
zelfstandigen begin februari hun units
in gebruik kunnen gaan nemen.

De dorpsderby SV ’s-Graveland- ASV zorgde voor
veel bloedstollende taferelen voor beide doelen.
Spanning en sensatie en maar liefst 7 doelpunten.
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