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Bergs centrumplein nu definitief Willie Das Plein
NEDERHORST DEN BERG- Na de onthulling van het Willie Das-ornament
zaterdagmiddag jl. kan het haast
niet anders dan dat het centrumplein voortaan in Nederhorst den
Berg en wijde omgeving als Willie
Das Plein door het leven gaat.
DOOR: HERMAN STUIJVER
Het Wijdemeers gemeentebestuur mag
dan besloten hebben dat deze plek
langs de Voorstraat officieel geen Willie Das Plein kan heten, voor alle aanwezigen, onder wie burgemeester Smit,
twee wethouders en ex-burgemeester
Don Bijl en zijn echtgenote Rolanda
Miltenburg, was het duidelijk dat dit
het Willie Dasplein zal blijven.
De feesttent was fraai geïllumineerd,
bloemstukken van Passiflora en Lydi
Bloemen sierden de entree, drumband
Crescendo speelde swingde percussion
en het bandje Aya opende met ‘Here
Comes the Sun’. Een vlucht ganzen
vloog in W-vorm over het plein, symbolischer kon haast niet. Het ornament
nog strak verpakt in een mandarijnendoos, tegen half vijf stroomt het plein

vol. Niet alleen met familie van Willie
Das, ook veel andere belangstellenden.
Om 17.00 uur speelt het in ere herstelde carillon ‘You ‘ll never Walk Alone’, het sein voor Wilma Snel en Leny
Vuurmans om het woord te nemen. Zij
verhalen hoe iedereen geschokt was
door het plotselinge overlijden van
Willie Das- van Schaik op 1 december 2014. Hoe Willie bij velen in het
hart gegrift is als inspirator en motor
van het sociaal- culturele leven in het
Vechtdorp. In haar voetsporen hebben
de dochters Sharon en Jackie ook hun
voetstappen geplant om nooit meer
te vergeten. Voorts vertellen Leny en
Wilma over het comité dat zich inzette
om van dit plein een plek te maken om
te spelen, te creëren en te werken. Ze
zijn blij dat de gemeente Wijdemeren
hun actie, ondersteund door 700 handtekeningen, overnam en bereid was om
mee te doen aan de renovatie van het
plein. Zelfs grootser dan men ooit gewenst had. Naast deze creatieve vrouwen horen Willem Hogenberg, Rin
van der Molen, Pier van Haagen, Bart
Sauer, Emile Hagen en Jaap Verburg bij
de initiatiefgroep. Jaap heeft een nieuw

ontwerp gemaakt van het WD-Plein,
met een intiemere uitstraling, met halfronde bankjes en hagen. De eerste aanzet was al waar te nemen. Ook Willem
van de Pol deed in het zakje als lid van
Poefff, de toneelclub die draaide om
Willie. Hij vatte het kort samen: “Willie was Poefff.” De feesttent zou een rol
kunnen spelen als plek om te zingen,
te dansen en om te barbecueën. Vol-

Historische Kring NdB presenteert
Levensboek in Willibrordkerk
In het kader van de rehabilitatie en
conservering van oude begraafplaatsen is de Historische Kring
Nederhorst den Berg erin geslaagd
een levensboek samen te stellen
over 209 inwoners van het dorp die
vanaf ca 1845 zijn begraven op het
gesloten deel van het kerkhof op de
heuvel van de Willibrordkerk. Op zaterdag 17 december is om 15 uur de
presentatie in de kerk.
Het boek is tot stand gekomen na een
onderzoek van ruim 4 jaar door een
werkgroep van 10 onderzoekers. Hierbij werden vele bronnen, waaronder
oude archieven, de burgerlijke stand,
nabestaanden en enkele tijdgenoten,
geraadpleegd. Op zaterdag 17 december a.s. , aanvang 15.00 uur, wordt het
eerste exemplaar van het boek uitgereikt aan een familielid van de initiatiefnemer van het onderzoek Jan Baar.
Dit ter nagedachtenis aan Jan die meer

dan 25 jaar de belangrijkste historicus
was van de Historische Kring, met een
grote passie voor de geschiedenis van
het dorp. Veel uit voorbije perioden is
door hem onderzocht en vastgelegd in
edities van Werinon: het tijdschrift van
de Kring en boeken van zijn hand.
De uitreiking van het eerste exemplaar
wordt omlijst met een toespraak van
dominee E.J. van Katwijk en muziek

van de musici Fred Pot (cello) en Henk
Bokkinga (piano). Na afloop kunnen
leden een exemplaar van het boek
meenemen. Voor niet leden is het boek
te koop voor €10,00, maar gratis bij
aanmelding als lid van de Historische
Kring. Meer weten over onze activiteiten: bezoek de totaal vernieuwde website: www.historischekring.nl . Graag
tot ziens op 17 december a.s. in de Willibrordkerk.

Jackie en Sharon Das toosten op de
toekomst ( foto: Ton Keizer)
gens burgemeester Smit zal dit plein door
de gezamenlijke inzet van vrijwilligers ‘veel
warmte genereren’.
Op het moment suprême werd het nieuwe
ornament, ontworpen door Jaap Verburg,
en gesmeed door Joost Zwagerman, op het
dak van de feesttent in het volle licht geplaatst. Twee maskers die het theatrale van
Willie weergeven, plus een harp voor de
muze, aangevuld met haar naam. De onthulling werd beklonken door een toost op
de toekomst. Want de dochters Sharon en
Jackie vertelden hoe hun moeder met haar
onuitputtelijke creatieve brein voor verbinding tussen mensen zorgde. “Door dit Willie Das Plein, door deze herinnering aan
haar wordt het leven een beetje mooier.”
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Het Weekblad Wijdemeren van
woensdag 28 december (week 52)
zal i.v.m Kerst niet verschijnen!

Hoveniersbedrijf

Tuinontwerp, aanleg en onderhoud
Nederhorst den Berg Tel.: 0294-251957
Mobiel 06-21802474

WWW.BOUWERTOTAAL.NL
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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
A. v.d. Heuvel, Oudergaarde 2
035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag)
0900-15 15
Huisartsenpost avond, nacht en weekend
0900-93 59
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
088 - 753 17 53
Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
035 - 656 21 88
Tandartspraktijk Vonk
035 - 656 91 28
B. van Eynatten, Voorstraat 24
0294 - 25 34 56
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14
Tandartscentrale
0900-15 15
Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek
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 Thuiz bij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

030 - 6004750
035 - 3030965
035 - 6569785
035 - 5338982
0294 - 419260
035 - 5826035
06 - 22301476
0294 - 252359
06 -10566343
06 - 33647460
035 - 6281381

Scholen:
Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

0294 - 251351
0294 - 251522
0294 - 253336
035 - 6561019
035 - 6560408
035 - 6561370
035 - 6561067

Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900-8844
Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2
Wijkagent Carl Klein
carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl
Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius
Zo. 11 dec.: 09.30 uur:
B. van Wilgenburg,
Wo. 14 dec.: 09.30 uur: J. Dresmé.
◗ St. Martinus
Vr. 9 dec.: 09.30 uur: W. Balk,
Zo. 11 dec.: 09.30 uur: W. Balk,
Wo. 14 dec.: 19.00 uur: J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart
Do. 9 dec.: 09.30 uur: J. Dresmé,
Za. 10 dec.: 19.00 uur: W. Balk.
Verzorgingshuizen
◗ De Kuijer
Wo. 7 dec.: 11.00 uur: W. Balk.
◗ Veenstaete
Vr. 9 dec.: 15.00 uur: W. Balk.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 11 dec.: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel
Zo. 11 dec.: 10.00 uur:
Drs. E. Aarsen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 11 dec.: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 11 dec.: 09.30 uur:
Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 11 dec.: 11.00 uur:
Machteld van Woerden.
Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 11 dec.: 10.00 uur: R. Bogaerds.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 11 dec.: 10.00 uur:
Ds. S. Braaksma,
16.00 uur: Klaas de Vries.

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
콯 0294 - 25 12 00
쾷 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Wijnands
Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

Activiteiten agenda
WANNEER
wo. 07 dec.
do. 08 dec.
do. 08 dec.
vr. 09 dec.
vr. 09 dec.
za. 10 dec.
za. 10 dec.
za. 10 dec.
wo. 14 dec.
do. 15 dec.
do. 15 dec.
vr. 16 dec.
vr. 16 dec.
za. 17 dec.
za. 17 dec.
za. 17 dec.
zo. 18 dec.
ma. 19 dec.
do. 22 dec.
do. 22 dec.
vr. 23 dec.
29/30 dec.

TIJD
20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
09.30 u.
20.15 u.
09.30 u.
10.00 u.
20.15 u.
20.15 u.
13.15 u.
20.15 u.
20.00 u.
20.15 u.
15.00 u.
19.30 u.
20.00 u.
19.30 u.
15.00 u.
19.30 u.
20.00 u.
18.00 u.
13.30 u.

WAT
Commissie Ruimte en Economie
Commissie Bestuur en Middelen
Lezing ‘Weersverwachting’
Open Ochtend ouderen
Pianovoorstelling ‘Beth en Flo’
Kerstmarkt (tot 13.00 u.)
A Christmas Carol Kerstmarkt
BEARproject, multimediaal optreden
Film ‘Karakter’
Kerstmatinee voor 65+
‘Ilias’, solotoneel, Kunst a.d. Dijk
Kerstconcert All Directions! e.a.
Concert Amstel Strijkers Ensemble
Presentatie Levensboek HK NdB.
Kerstzangdienst met Amicitia
Kerstconcert ’t KOOR!
Kerstsamenzang (met Fun4All)
Kerstfeest voor alle ouderen
Kerstliederen met BMOL
Gemeenteraad
Lichtjesmarkt Ankeveen
Vette vogelsnacks

WAAR
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
NM, Noordereind 54B, ’s-Grav
Vlaar, Noordereind129,‘s-Grav
Jagthuis,Middenwg 88; NdB.
Veenstaete, Kortenhoef
Het WD-Plein, NdB.
Dillewijn, Ankeveen
Dillewijn, Ankeveen
Antoniusschool, Kortenhoef
Oude Kerkje, Kortenhoef
Martinuskerk, Ankeveen
Oude Kerkje, Kortenhoef
Willibrordkerk, NdB.
NH-kerk, Kortenhoef
Antoniuskerk, Kortenhoef
Veenstaete, Kortenhoef
Bergplaats, NdB.
Veenstaete, Kortenhoef.
Rading 1, Loosdrecht
Marktplein, Ankeveen
NM, Bez.centr.; ’s-Graveland
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Politiek
Peter Smit met de noodrem in stilstand
WIJDEMEREN- VVD- wethouder
Peter Smit diende zijn ontslag in,
nadat CDA en PvdA/GroenLinks
hun vertrouwen opzegden in coalitiepartner VVD. “Ja, dat was met de
noodrem in de stilstand” zegt Smit.
In onderstaand interview blikt de
vertrekkende bestuurder terug.
Met welk gevoel zat u nadat het CDA
het vertrouwen in de VVD had opgezegd?
Burgemeester Martijn Smit belde mij
op woensdagavond laat, op de avond
voor de raadsvergadering. Ik dacht
dat ik na die mededeling de hele nacht
wakker zou liggen, maar ik heb heerlijk
geslapen. Ik wist wat er in die week was
gebeurd. Een week eerder bij restaurant
Vlaar was ik erbij en daarna zijn er wat
bewegingen geweest. En ik had uiteraard mijn voelhorens uitstaan. Ik zag
het niet aankomen, maar je houdt wel
met alles rekening. Op zo’n moment
zelf ben ik heel rationeel, ik ben goed
in crisissen.
In een half jaar bent u voortvarend bezig geweest. Daar was ook veel erkentelijkheid voor.
Ja, toen ik begon op 16 juni, toen dacht
ik ‘ik moet knallen voor het zomerreces’. Want anders kabbel je zo naar
september. Dus ik begon er direct aan,
maakte veel contacten met allerlei
mensen. Ik was vaak als eerste binnen

en ging pas in de avond naar huis. En
ik moet eerlijk zeggen dat ik bij de regionale dossiers vaak snel kon aansluiten.
Daar was ik even uit geweest, maar het
was een feest der herkenning. Het gaat
niet goed in die regio, daar had Deloitte wel gelijk in. En nu ben ik bezig
om wat lopende zaken af te handelen.
Soms heb ik nu goede gesprekken over
andere onderwerpen en ik houd nu iets
meer tijd over voor mijn gezin.
Het college (u dus ook) was voor een
ambtelijke fusie. Uiteindelijk zag de
VVD- fractie daar vanaf. Hebt u pogingen gedaan om uw partijgenoten te
overtuigen om dat standpunt te steunen?
Als college hebben wij steeds getracht
om onze zienswijze naar voren te brengen. Daarna was het aan de raad. Toen
zijn de vier wethouders als partijwethouders opgetreden om de fracties te
faciliteren. Wij hebben ons stinkende
best gedaan om de fracties op één lijn
te krijgen. Bij die bijeenkomst in Vlaar
op 16 november (4 wethouders en vertegenwoordigers van CDA, PvdA/GrL
en VVD –red.) waren we er uit. Vervolgens ging het daarna niet meer om
de inhoud, maar om het vertrouwen.
Terwijl wij als VVD heel nadrukkelijk
over het bestuurskrachtrapport hebben
gesproken, met de fractie en de achterban. Maar het is niet aan mij om de
fractie te managen. Bovendien begreep
ik dat het echt ging om het verloren
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vertrouwen. Dat zou drie of
keer geschaad zijn, meenden
de andere coalitiepartijen. Ik
hoorde ook weleens van fractieleden van andere partijen
dat de VVD-fractie niet makkelijk was. Naast mijn gewone
werk heb ik erg veel ‘indirecte
tijd’ gestoken in het bij elkaar
houden van dit college. Ik zag
saamhorigheid bij alle vijf portefeuillehouders die er nog 500
dagen hard tegen aan wilden
gaan.
Wat vindt u van de suggestie dat u als ‘onafhankelijk’
zaakwethouder gewoon in een
nieuwe college uw werk afmaakt?
Dat werkt zo niet in de politiek, want
ik heb de VVD als opdrachtgever. Dat
heb je maar te accepteren, wat natuurlijk heel moeilijk is. Want het liefst had
ik mijn klus afgemaakt. Als René Voigt
me namens Dorpsbelangen zou vragen, dan zou ik het op z’n minst overwegen. Maar ik vrees dat de VVD dit
niet toestaat. Bovendien zou bij elke
constructie toch steeds die kwestie van
het geschonden vertrouwen op de achtergrond meespelen.
U hebt vanaf 2011 voor u zelf besloten
dat uw toekomst ligt bij het openbaar
bestuur. Hoe nu verder?

Ik weet het niet, ik ga me er niet op blind
staren. Natuurlijk zou ik graag terugkeren
in de lokale politiek, want daar geloof ik
sterk in.
Vervolgens vertelt Peter Smit over zijn visie
op het lokaal bestuur, de langere termijnplanning met Kadernota’s en Algemene
Beschouwingen, de taken van een gemeenteraadslid, de bestrijding van de cabomba
in goede samenwerking, de kansen met de
Oostelijke Vechtplassen, het bespreken van
incidenten in de raad die de voortgang vaak
belemmeren, een doordacht kernenbeleid, de
bestuurlijke toekomst die verder gaat dan
emoties, enzovoort. Hij is en blijft een man
van de inhoud. Wijdemeren raakt met Peter
Smit een bevlogen en deskundig bestuurder
kwijt.

Vuurwerkvoorlichting Mr. Kremerschool
Deze weken zullen alle groepen 8
(en soms 7) van de Wijdemeerse
basisscholen bezoek krijgen van de
brandweer om de kinderen goed
voor te bereiden op het juiste gebruik van vuurwerk. Bij de eerste
vuurwerkles in groep 8 van de Mr.
Kremerschool was burgemeester Smit aanwezig, vergezeld van
Dick van Baarle, plaatsvervangend
brandweercommandant.
De meeste kinderen vinden vuurwerk
wel leuk. Ook burgemeester Smit gaf
eerlijk toe dat hij vroeger weleens ondeugend was geweest met rotjes. Maar
daar voegde hij aan toe dat goede voorlichting nu veel belangrijker is, omdat
vuurwerk nu veel gevaarlijker is.
Een enkeling geeft toe dat hij of zij het
een beetje eng vindt, maar de lol is over
het algemeen veel groter. Eerst krijgen
de kinderen van brandweerman Ben
Derriks wat harde cijfers om aan te tonen hoe gevaarlijk rotjes en vuurpijlen
kunnen zijn. Vorig jaar werden er 482
gewonden tijdens Oud en Nieuw in het

ziekenhuis geregistreerd. Bij de slachtoffers zat de grootste groep (135) in de
categorie 10- tot 14-jarigen. Daarvan
liep een kwart verwondingen op in
de ogen, 20% aan de vingers, 17% aan
de handen en 9% in het gezicht. Een
foto van een iemand met zware brandwonden is een afschuwelijk gezicht.
Gelukkig blijkt op een andere foto dat
de artsen veel kunnen doen aan de genezing. Met inzichtelijke plaatjes wordt
het verschil tussen 1e en 3e graads
brandwonden duidelijk gemaakt. De
kinderen begrijpen dus heel goed dat je
uiterst voorzichtig moet omgaan met
vuurwerk.
Luca en Martijn uit groep 8 van juf
Nina hebben goed opgelet. Beide zijn
liefhebber van vuurwerk, ze besteden
er wel 150 euro aan, zeggen ze. Dat je
op Oudjaarsdag geen vuurwerk mag
afsteken, weten ze. Maar ze houden
zich er niet aan, omdat ze weten dat de
politie teveel meldingen krijgt om te
controleren. “Ik dacht om de 10 seconden wel 15 meldingen” meent Martijn
gehoord te hebben van Ben. In ieder

geval is het verboden om vuurwerk af
te steken voor 18.00 uur en na 02.00
uur op Oudejaarsavond. En je moet 16
jaar zijn om het te kopen.
Ook leren ze over de verschillen tussen
illegaal en legaal vuurwerk. Luca weet
dat het vaak gaat om een buitenlandse
taal en dat er geen CE-keurmerk op
staat. “Ik ben er best voorzichtig mee,
want ik heb al eens iemand gezien die
zijn vinger kwijt raakte. Het gaat mij
om de harde knallen, siervuurwerk

vind ik saai.” Dat beaamt ook Martijn die
er wijs aan toevoegt: “Ik neem een moment
voor elke knal.”
Om de kinderen toch voor te bereiden op
spelen met vuurwerk geeft brandweerman
Ben een paar belangrijke tips: nooit gooien,
niet de verpakking open maken en alleen
vuurwerk met lang lontje gebruiken. Alle
kinderen krijgen een stoere vuurwerkbril
en een lang lont om, samen met de ouders,
veilig een rotje af te steken.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
www.dereiscoach.nl
De Reiscoach is gespecialiseerd in
outdoor loopbaanbegeleiding.
- Individuele loopbaandagen
- Meerdaagse loopbaanreizen
06-12513085. info@dereiscoach.nl
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk). E.
du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp.
Tel. 0294-418722
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
Cito Transport Lev. grond, zand,
grind, ook in bigbags leverbaar
Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers
Afvalcontainers Middenweg 106
Ned. den Berg 0294-251451
VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’
Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.
Tel. 035-6931109
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
edeboerglazenwasserij.com
Beautycenter Monique
Gedipl. Schoonheidsspecialiste
Tel. 035-6562753/06-47376085
Trompe l’oeil- en landschap
schilderen. nicovanderwolk.nl
035-6563060
Charley’s Diner is tijdens
1e & 2e kerstdag open!
3-gangen kerstmenu
voor € 39,50 p.p.
www.Charleys-Diner.nl
RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
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
Lion Hoveniersbedr. BV Tuinaanleg, -onderhoud, bestratingen, grondverzet, gazonrenovatie, verhuur van minigravers,
shovel en hoogwerker 12 m.
Tel. 0294-253848
www.lionhoveniers.nl
Feestdagen? De keuken in!
Messen al scherp?
Tafelmes nieuwe kartel?
Scherp mes, zo’n gemak!
hagenslijperij.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.

Op zoek naar een restaurant
waar u het kerstdiner / borrel
van uw bedrijf, organisatie
of afdeling kunt vieren?
www.Charleys-Diner.nl
TE HUUR: luxe kantoor-/ opslag- / praktijk- / atelierruimte
in een prachtige omgeving. Met
ruime parkeergelegenheid.
Vrijblijvend bezichtigen. Ook
voor kortere tijd te huur. Tel.
035-6562178.
Wil jij op een natuurlijke
manier aan de slag met
PIJNklachten ,vermoeidheid
of huidproblemen?
Kies voor POWERSTRIPS
www.natuurlijkannemarie.nl
Lekkerste maand van het jaar!
In December krijg je het dessert
van het huis bij elk 2-gangenmenu
www.Charleys-Diner.nl
Oven gedroogd, gestapeld
Berkenhout Krat 1 m³ €150,-- .
Tel ; 06-22664828.
Voetreflexologie
Hoofdpijn/Migraine
Nek-Schouderklachten
Stress en slapeloosheid
Menstruatieklachten
Overgangsklachten
Maag-darmklachten
Vermoeidheid/Burn-out
ADHD/ Rugklachten
tel:06-57392770
Te huur: Appartement aan de
rand van Hilversum. 3 kamers,
balkon, berging. Woonoppervlakte ca. 65m2. In goede staat
en direct beschikbaar. Huurprijs € 725,- exclusief gas/elektra/servicekosten. Voor info:
0653-959442
Kwekerij Krijn Spaan K’hoef
Kerstbomen Verkoop
Mooie Kerststukjes en Kerstkransen en Kerstgroen e.d.

Aangeboden Huishoudelijke
Hulp. tel: 06-84 86 10 59
Te huur op Industriepark
Nieuw Walden: Nette bedrijfshal met een oppervlakte van
195m2. Deze is verdeeld over
de begane grond en een zware
verdiepingsvloer. 2x toiletruimte, klein kantoor met keukenblok, 45m2 eigen buitenruimte.
Huurprijs € 750,- ex btw. (excl.
g/w/l) Voor info: 0653-959442
Gratis af te halen:
Jonge Poesjes, 8 wk.
Tel. 0657335710 NdB
BRASSERIE BERESTEIN
2de Kerstdag geopend!
Stel uw eigen 3-gangen
menu samen voor € 34,50
035-6561030
brasserie.berestein@
gmail.com
Zonnen
Luxura-X5
v.a. € 2,75 voor 5 min.
Zuidereinde 254c
‘s-Graveland
zonnestudioluxurasun.nl

Weekblad Wijdemeren
BEZORGERS GEZOCHT!
Het Weekblad Wijdemeren
is op zoek naar een bezorger
voor ’s-Graveland (per 1 januari 2017):
Het gaat hierbij om: (een deel)
van het Noordereinde, het Ankeveensepad, de Loodijk, de
Stichtse Kade en de 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: 06-13667848.

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa:
do. 8 dec. film, za. 10 dec.
Weesper Korenfestival, zo. 11
dec., muziek, wo. 14 dec. jeugd
en City Quiz, do. 15 dec. film, vr.
16 dec. toneel, zo. 18 dec. muziek. Info: www.wesopa.nl
Verzorgingshuis Amaris De
Kuijer heeft een uitgebreid aanbod activiteiten en voorzieningen, waar u ook als wijkbewoner gebruik van kunt maken.
Denkt u bv. aan de thuiszorg
van Amaris of onze maaltijdenservice. Meer info: www.amaris.nl/dekuijer of 085-0214040.
Het koor Emotions zoekt mannen en vrouwen voor de Kerstgezinsviering. Tot 9 december
repetities. Info: J. Vrijhoef 0294252310 en A. Terlien-Adolfse
0294-254006.
Bridgeclub La Porta Salute.
Kom gezellig bridgen op de
maandagavond om 19.30 uur
in De Bergplaats in Ned. den
Berg. Inl. 06-11102092.
Bridgeclub Nederhorst. Wilt u
leren bridgen? Informeer vrijblijvend. Ook nieuwe gevorderde leden zijn welkom bij
onze bridgeavonden op donderdag in De Bergplaats. Info:
0634106030 of bridgeclubnederhorst@live.nl
Zomaar binnenlopen voor koffie en een praatje met een paar
gezellige mensen? Elke 1e en 3e
woensdag v.d. maand v.a. 10 uur
in de Bergplaats a.d. Kerkstraat.
Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Mannenavond’ in het Soc. Cultureel
Centrum a.d. Blijklaan in Ned.
den Berg. Gastheer Fouad nodigt alle mannen van harte uit.
Elke woensdag v.a. 13.15 uur
Bridge-instuif in de Bergplaats
te Ned. den Berg. Inl. 0294253103.
Cultureel Centrum Nederhorst
den Berg nieuwe cursussen/lezingen/workshops www.bergsecultuur.nl
Biljartclub Keu 60+ zoekt versterking. Op 3 niveaus biljarten op di.-, wo.,- en do.middag
in sporthal Eikenrode, Loosdrecht. Vr. vrij spelen. Meldt u
aan:06-24435899.
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Herinrichting
Laatste klinker op kruispunt Munniksveen
KORTENHOEF – Vrijdag 2 december
legden Joost Boermans en Theo
Reijn de laatste klinker in de nieuwe bestrating van het kruispunt
Egidius Blocklaan en Pieter van der
Leelaan. Een officieel moment bij
het afronden van de werkzaamheden aan de riolering en herinrichting van de wijk Munniksveen.
Uitvoerder Gerrie Martens, van ZVS
Eemnes BV kijkt met enige trots naar
de nieuw ingerichte wijk. Hij legt uit
dat de riolering eerst uit een mengstelsel bestond, waarin zowel het vuile
water als het hemelwater werd afgevoerd. In het nieuwe systeem verloopt
dit gescheiden. Het vervuilde water
gaat nog steeds via het riool naar de
zuiveringsinstallatie, maar het regenwater stroomt via de vaart terug naar
de natuur. “Dat is beter voor het milieu en ook minder belastend voor het
rioolgemaal” motiveert de uitvoerder.
Naast de riolering heeft het aannemersbedrijf ook de bestrating opgepakt. Martens: “Dat was hoog nodig
en zeker geen luxe. Het is er erg van
opgeknapt.”

Tevreden met resultaat
De werkzaamheden hebben zo’n acht
weken geduurd en dat was keurig binnen de planning. In de beleving van
sommige bewoners duurde het wel
wat lang, maar ze zijn tevreden met
het resultaat. Zo zijn er nu parkeervakken aan beide zijden van de P. van
der Leelaan en zijn de tegels op de
straat vervangen door mooie klinkers.
Binnenkort komen er nog bomen
en dan is het helemaal af. De nieuwe
bomen zijn gekozen in overleg met
de buurtbewoners, die ook betrokken zijn bij de herbeplanting van de
plantsoenen. Wethouder Theo Reijn
meldt ook dat de samenwerking met
de omwonenden goed verlopen is: “De
nieuwe afvoer van het hemelwater is
aangelegd tot aan de erfgrens. Voor
de aansluiting hierop moeten mensen
toestemming geven, dat is vrijwillig.
Om dit zo makkelijk mogelijk te maken, hoeft men alleen z’n tuintje leeg
te maken, waarna de gemeente graaft
en er een pijpje inlegt. Bij de meeste
huizen is deze ontkoppeling al gedaan,
bij een paar moet het nog gebeuren.”

Mooie co-creatie
Voor het officiële opleveringsmoment
zijn ook de oud-wethouders uitgenodigd die in de vorige raadsperiode
voor dit project verantwoordelijk waren. Gerard Abrahamse is verhinderd,
maar Joost Boermans is van de partij.
Als voormalig wethouder heeft hij
drie jaar geleden ook al een steentje
in de kruising gelegd, dus hij heeft er

€ 75.000,- voor lokale
verenigingen en stichtingen
Rabobank Gooi en Vechtstreek
draagt het lokale verenigingsleven
een warm hart toe. Daarom introduceert de bank in 2017 de Clubkas
Campagne: een eigentijdse en bijzondere vorm van financiële ondersteuning voor het verenigingsleven
in de regio.
De Rabobank stelt € 75.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag mogen de leden van
de Rabobank verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen
aan de actie en aan de actievoorwaarden voldoen. Ieder Rabobanklid mag
vervolgens drie stemmen uitbrengen,
waarvan maximaal twee op dezelfde
vereniging of stichting. Op die manier
mogen de leden meebeslissen in de
verdeling van het geld. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting
uitgebracht worden, des te meer geld zij

ontvangen. Het maximaal uit te keren
bedrag per vereniging of stichting is €
2.000,- incl. BTW.
Originaliteitsprijs
De zes verenigingen en/of stichtingen die op de meest inspirerende en
originele wijze de Rabobank Clubkas
Campagne onder de aandacht brengen, ontvangen een extra bijdrage van
€ 1.000,- incl. BTW. Dit bedrag komt
boven op de maximale uitkering van €
2.000,-.
Inschrijven
Wanneer verenigingen en stichtingen
in 2017 willen deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne en bankieren bij Rabobank Gooi en Vechtstreek, kunnen zij zich vóór 28 februari
2017 aanmelden. Hoe verenigingen en
stichtingen zich kunnen inschrijven
en aan welke voorwaarden zij moeten

voldoen, staat op de volgende website: www.mijnbankenik.nl/gvs. Van 7
maart tot en met 22 maart mogen alle
leden van Rabobank hun stem uitbrengen op hun favoriete verenigingen of
stichtingen. Al deze leden van de bank
ontvangen hiervoor een brief met een
unieke persoonlijke code waarmee zij
kunnen stemmen. In de week van 3
april 2017 wordt de uitslag bekend gemaakt.
Voorlichtingsavond
Omdat dit het eerste jaar is dat Rabobank Gooi en Vechtstreek de Clubkas
Campagne organiseert, vindt op 17
januari om 19.30 uur een informatieavond plaats waarbij meer uitleg
wordt gegeven over dit initiatief. Clubs
zijn dan van harte welkom op het Rabobank kantoor aan de Thebe 22 in
Hilversum. Interesse? Stuur een email
naar communicatie.gvs@rabobank.nl.

Kerststallententoonstelling
Traditiegetrouw is er dit jaar weer
een kerststallententoonstelling in de
O.L.V. Hemelvaart kerk Dammerweg
6 in Nederhorst den Berg.

De tentoonstelling is van 15 tot en met
18 december.
Open van 10- 16 uur (op zondag van
11- 16 uur). Naast het bekijken van
de prachtige kerststallen van nieuwe

exposanten kunt u ook kerstkaarten,
kerstversieringen en kerststukjes kopen. U bent van harte welkom. De
toegang is vrij.
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Joost Boermans (links) overhandigt
Theo Reijn de laatste steen.
ervaring mee. Toen was de Meestershof
echter nog een zandvlakte, het wijkje waar
intussen stijlvolle twee-onder-een-kap
en rijtjeswoningen zijn gebouwd. Op het
naastgelegen kruispunt geeft Joost Boermans het laatste klinkertje aan Theo Reijn die ’t met een paar ferme klappen in de
straat slaat. Een mooie co-creatie.

WIJ voor Wijdemerenfonds

St.-Nicolaas bedankt
De kinderen van het Emma-kinderziekenhuis/A.M.C. bedanken de Sinterklaas uit Nederhorst de Berg heel hartelijk voor het lekkers en de cadeautjes
die zij weer hebben gekregen. Ook de
leiding van het Emma heeft grote waardering dat zij elk jaar de weer worden
verrast met de attentie uit Nederhorst,
mede daardoor is het Sint Nicolaasfeest
een fijn feest voor de kinderen geweest.
Namens ons allen, nogmaals hartelijk
dank!

Zomerspektakel loterij
In juni vond de trekking plaats van de
Spektakelloterij. Daarvan zijn nog verschillende prijzen niet opgehaald. Hebt
u nog loten in huis? Kijk ze na of er prijzen zijn en haal ze uiterlijk deze maand
op. Deze trekkingsuitslag staat op de
website van het Zomerspektakel: www.
zomerspektakel.nl De prijzen kunnen
tot 31 december 2016 afgehaald worden bij Hannie Laanbroek, Jan Steenhof 46, 1394 GB Nederhorst den Berg.
Graag van te voren bellen met 0294254501.
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Zaterdag 10 december

Ingezonden brieven

A Christmas Carol Kerstmarkt

Opene brief aan burgemeester Smit

Bezoek onze kraam
en beleef de smaak
van december!

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

* 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

In de G&E van 2 december staat met de kop
‘Smit: ’Wijdemeren blijft nog zeker zes jaar
zelfstandig’ onder meer:’Laten we achterhoedediscussies voor of tegen fusie vermijden,
maar ons richten op de vraag: wat presteren we
voor onze inwoners.’
Dat lijkt me een prima voorstel dat uitvoering
verdient en daartoe leg ik u twee probleemsituaties voor die op korte termijn oplosbaar zijn
door doortastend handelen van gemeentewege.
De eerste situatie betreft het niet toegestane
maar klaarblijkelijk wel gedoogde gebruik van
de bermen aan de westzijde van de Machineweg
door Heystee Transport en in mindere mate
Hoveniersbedrijf Leurs (door investeringen
op eigen terrein sterk gereduceerd) en Gerliko
(tot voor kort geen sprake van parkeren in de
berm). In tegenstelling tot Heystee parkeren de
overige transportbedrijven aan de Machineweg
wel op eigen terrein. Ook transportbedrijf J.K.
v/d Broek aan de Middenweg parkeert op eigen
terrein. Het kan dus wel. Het ziet ernaar uit dat
Heystee Transport de oplossing niet zoekt in in-

vesteren, maar gebruik maakt van het gedogen
van overtredingen. Door handhaving komt hier
een einde aan waardoor ook concurrentievervalsing (andere transportbedrijven betalen wel
alle kosten) wordt beëindigd.
De tweede situatie betreft de kruising van de
Herenweg met de Cannenburgerweg en de
Koninginneweg resp. de T-splitsing met het
Noordereinde. De recente aanpak van kruising
en splitsing heeft voor automobilisten een gevaarlijke situatie opgeleverd. De Herenweg heeft
de voorrangsstatus verloren maar het fietspad
langs de Herenweg heeft die status behouden.
Dat schept verwarring. Immers, na het fietspad
te zijn overgestoken, heeft de automobilist ineens voorrang op het verkeer op de Herenweg
komende vanaf Ankeveen. Het is tot nu toe goed
gegaan maar hoe lang nog. Een eenvoudige oplossing is het weer herstellen van de voorrangsstatus van de Herenweg. Betreffende beide situaties: burgemeester, ga uw gang.
H.M. Hof, Nederhorst den Berg

Expositie in Gallery McSorley
’s-GRAVELAND- In Gallery
McSorley is een eindejaarsexpositie ‘Holiday Reflectie’
met nieuwe schilderijen van
Lieuwe Kingma, Ad Arma en
beelden van Marcel Taton.
Met Ad Arma’s schilderijen uit
de ‘Reisspiegel’- serie kan de
waarnemer een ontdekkingsreis maken langs honderden
horizonten van dagelijks leven
naar uitzichten van boven op
enorme landschappen.
Lieuwe Kingma’s landschap en
stillevens geeft de toeschouwer
een nieuwe blik op de Hollandse landschappen en taferelen.
Marcel Taton’s beeldend rijke

fantasie amuseren je eindeloos
qua vormgeving in nostalgie.
Naast de groepsexpositie vindt
u werken van Paul Kubic,
Jaap Hartman, Mari Mészàros, Sabine Lintzen, Jan
van Lokhorst, Theo Mackaay, Aat Veldhoen, Charlotte Leen, Mark Kadota
en Will Kellerman.
De expositie is te bezichtigen op donderdagen – en
zondagen tussen 12.00 en
18.00 uur, t/m 29 januari
2017; +31 06-13786779 ;
Zuidereinde 124 -1243
KL ’s-Graveland;
www.gallerymcsorley.
com

‘s-Graveland bomen langs de
sloot, acryl en olieverf aan
canvas, 80 x 100 cm

Sleutels
en
sloten
service
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Culinair
‘Het verleden op je bord’
door Christianne Muusers
KORTENHOEF- De Kortenhoefse
schrijfster Christianne Muusers
dook in de annalen van onze eetcultuur. In opdracht van de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag en Karakter
Uitgevers schreef de culinair historica
‘Het verleden op je bord’. Bladerend
door dit fraai geïllustreerde boek
loopt het water je in de mond.
Boerenkool van Aaltje, Spaanse stoofpot en Gâteau de Savoie zijn slechts een
greep uit de 45 recepten uit oude kookteksten die Christianne selecteerde
voor haar boek van 160 pagina’s. Bij de
keuze uit honderden boeken in ’s lands
rijkste bibliotheek heeft de schrijfster
rekening gehouden met criteria als de
variatie en de volledigheid van de receptuur. Daarnaast heeft ze de recepten
verdeeld over vier geschiedkundige
tijdperken tussen de Middeleeuwen en
1870. In de bijlagen van het boek staan
de originele recepten, die heeft Christianne bewerkt naar onze tijd. Dat was
monnikenwerk, alleen al omdat onze
voorvaderen hun recepten in meestal
vage bewoordingen beschreven. Dat
kostte uren aan research in andere
bronnen om te achterhalen wat de
kok precies bedoelde. Dan is er uiter-

aard een groot verschil in keukengereedschap, zo moesten vijzels worden
vervangen door hedendaagse keukenmachines. Komt bij dat Muusers ook
alle recepten zelf heeft gekookt en geproefd. “Want het is in de eerste plaats
een kookboek dat iedereen die een
beetje kan koken, moet kunnen gebruiken” voegt Christianne eraan toe. “Je
moet het zien als het moderne reizen.
Nu men recepten uit de hele wereld
kan klaarmaken is de volgende stap
een ontdekkingstocht naar het verleden.” Een aantal recepten zijn vergezeld
van moderne foodfotografie waardoor
je een goede indruk krijgt van wat je op
tafel zet. Via de url in het boek kom je
bij de vertalingen van de recepten en
auteursfoto’s van alle gerechten.
Kookhistorie
Daarnaast staat het boek vol historische wetenswaardigheden. Want
Christianne Muusers is een deskundige
op het gebied van recepten, koken en
eetcultuur door de eeuwen heen. Daarvan getuigen de stapels boekwerken in
haar huis.
Het oudste recept komt van de Italiaan
Platina (1480) die weer gebruik maakte
van nog eerdere bronnen. Spinazie is

van oorsprong
Arabisch,
een
nieuwe groente
vanuit het Midden Oosten. Zo
lees je dat Agnes
Block in 1685 de
eerste was die
het lukte om een
eetrijpe ananas te
kweken in de tuin van de Vijverhof aan
de Vecht. In de Middeleeuwen was het
standaard om bij vis en vlees suiker toe
te voegen. En de zure smaken die men
toen uit een mengsel van azijn, wijn
en natuurlijke sappen bij het voedsel
gebruikte, zijn eerst vervangen door
citrusvruchten, en daarna grotendeels
uit ons eetpatroon verdwenen. Terwijl
de erwtensoep, pannenkoek en appelmoes door de eeuwen hetzelfde zijn
gebleven. Het laatste drietal komt overigens niet voor in ‘Het Verleden op je
Bord’, omdat de recepten voornamelijk
waren bedoeld voor de mensen uit de
hogere standen. Of je nu een middeleeuwse maaltijd op tafel wilt zetten of
een etentje door de eeuwen heen wilt
presenteren, met dit boek komen de
smaken en geuren van het verleden tot
leven.
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Christianne maakt een in onbruik geraakt
pekelharinkje schoon
Christianne Muusers
Christianne Muusers schreef eerder ‘Pauwen en pasteien’ over uitbundig versierde
feestmaaltijden. Bovendien leverde zij culinaire bijdragen aan diverse publicaties (o.a.
De middeleeuwse kloostergeschiedenis van
de Nederlanden en Zintuigen in de Middeleeuwen). Op haar website Coquinaria.
nl vindt u een schat aan informatie over
historische recepten, lezingen en veel bronnen. Op zaterdag 10 december geeft ze een
historische kookworkshop tussen 13.00 en
15.00 uur bij Kookwinkel Oldenhof in Hilversum.
Het verleden op je bord; ISBN: 978 90 4521
0360; € 29,99; Karakter Uitgevers BV. Ook
binnenkort bij Boekhandel CW’76 te Kortenhoef.

Nico van der Wolk exposeert in ‘De Stal’
Bijna traditioneel is er op zondag
18 december a.s. in galerie ‘de Stal’,
gevestigd aan het Zuidereinde nr.
126 in ’s-Graveland, een expositie
van schilderijen van Nico van der
Wolk. Galerie ‘De Stal’ is de oudste
en ook wel de sfeervolste galerie in
’s-Graveland, waar zelfs in de huiselijke sfeer kan worden geëxposeerd.
DOOR: JOOP GLIJN
U vraagt zich wellicht af waar die
aparte naam van deze galerie vandaan
komt? Daarom enige uitleg. Galerie ‘De
Stal’ is gevestigd in een heel oud pand
waarin omstreeks 1880 een boerderij was gevestigd, vervolgens werd het
een wasserij en tenslotte vestigde zich
hier de nog bij veel ‘s-Gravelanders bekende slagerij Fortuin. Op een gegeven
moment besloot Fortuin om naast dit
oude pand een nieuw winkel/woonhuis te laten bouwen. Nadat de bouw
hiervan was voltooid en zijn slagerij
was verhuisd, verkocht hij in 1970 het
oude pand aan een particulier. Geruime tijd later waren de broers Gert
en Nico van der Wolk op zoek naar
woonruimte en uiteindelijk vonden
ze dit boven de voormalige kapsalon

van Gerard van der Aar, die was gevestigd aan het Noordereinde 9 in ’sGraveland. Dit voormalige winkelpand
stond vroeger bekend als ‘het winkeltje
van zure Gees’. De beide broers hebben
daar twee jaar gewoond. Toen het oude
pand aan het Zuidereinde 126 weer te
koop kwam te staan, hebben ze dit in
1982 aangekocht. Daarin moest echter
heel wat achterstallig onderhoud worden gepleegd, in het bijzonder aan het
grote zadeldak dat lekte als een gieter.
De enige oplossing was op het pand
een nieuw dak te plaatsen. Op een idee
gebracht door de aan het Noordereinde
in een schuur gevestigde bloemenboetiek ‘Fabiola’, besloten de broers Van der
Wolk om in de voormalige stal, met
daarin nog altijd de vroegere, bouwvallige staldeuren, een galerie te vestigen.
Een week voor de officiële opening
konden ze echter met geen mogelijkheid de gerenoveerde staldeuren nog
dicht krijgen. De paniek hierover was
groot. Met hulp van hun zwager is ze
dit op het laatste moment toch nog
gelukt. Ze gaven de galerie de toepasselijke naam: ‘De Stal’. In 1995 werd de
galerie officieel geopend door de voormalige burgemeester van ’s-Graveland,
Wim Kozijn.

Graficus en kunstschilder
In afwijking van voorgaande
exposities
is er dit jaar uitsluitend werk te bezichtigen van Nico van
der Wolk. Het gevolg
hiervan is dat hij deze
keer flink kan uitpakken met zo’n 20 schilderijen te exposeren,
waaronder veel nieuw
werk. Hij concentreert
zich vooral op het schilderen van geabstraheerde landschappen en zeegezichten, die deels toch sterk neigen naar
het realisme. Hij schildert deze landschappen onder monumentale luchten,
waarin licht en reflecties op het land of
in het water een belangrijke bijdrage
leveren in de sfeer die zijn schilderijen
oproepen. Nico van der Wolk geeft ook
schilderlessen aan huis en wel op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 14.00 en
16.00 uur. Zie: www.nicovanderwolk.
nl; 035- 656 3060; email: wolkart@
planet.nl. Op zondag 18 december is
de expositie geopend tussen 14.00 en
17.00 uur.

Nico en Gert van der Wolk

Gezellige ochtend bij Vlaar
Op vrijdag 9 december van 9.30 tot 12.00
uur organiseren Jan Willem Schermerhorn, Jeroen van Kooten, Arlo Vlaar
en het CDA Wijdemeren een gezellige
kerstochtend voor ouderen. De ochtend
wordt gehouden in Restaurant Vlaar,
Noordereinde 129 te ’s-Graveland. In de
gezellige kerstambiance van Vlaar staat de
koffie, een drankje en iets lekkers voor u
klaar. Ook is er een Kerstbingo met leuke
prijzen. Graag aanmelden tot 8 december
bij: Ymkje van ’t Riet (06 – 25 38 16 74) of
via secretaris@wijdemeren.cda.nl
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KAN Nieuws
december
Door: Willeke Veens – van der Wal & diaken Wim Balk

• Oude 5, 7 en 10 duimers op pallet of losgestort
• Diverse betonklinkers • Safari split
• Wit-, geel en beton grind • Vulzand
• Metselzand • Tuingrond • Gebroken puin
Middenweg 106 - 1394 AM Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 - 25 14 51- Telefax 0294 - 25 22 57

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES
SEAN

Lid ABAN

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

Regioviering
“In onze regio en de KANparochies zijn dit jaar veel activiteiten georganiseerd in het
kader van het jaar van Barmhartigheid. Dat begon op 8
december 2015 en werd op 20
november afgesloten. Op deze
dag vierden alle parochies uit
Wijdemeren en Hilversum
het Hoogfeest van Christus
Koning in de Sint Vituskerk
in Hilversum. Zo’n 750 parochianen kwamen samen om te
vieren en de verschillende kinderkoren en koren hebben gezamenlijk gezongen. Geweldig
mooi en fijn om met zo veel
parochianen bijeen te zijn en
om op deze bijzondere dag ook
het Heilig Jaar van de Barmhartigheid af te sluiten, terwijl
Paus Franciscus dat in Rome
deed. Veel vormelingen waren
naar de kerk gekomen en zij
lieten door middel van actuele
foto’s zien wat barmhartigheid
in onze tijd betekent. Na de
viering was er voldoende tijd
en gelegenheid, en daar werd
zeker gebruik van gemaakt,
om in het Annagebouw samen
koffie te drinken met eigen
gebakken lekkernijen van verschillende parochianen.”
Martinusfeest Ankeveen
Ook werd op zondag 13 november in de St. Martinusparochie in Ankeveen het jaarlijks parochiefeest gevierd. De
mooie viering, waarin werd

voorgegaan door pastoor
Dresmé en diaken Wim balk,
werd muzikaal opgeluisterd
door het Maria-Martinus koor
en All Directions!. Na de feestelijke viering was iedereen van
harte welkom voor koffie, thee
en iets lekkers. Ook werden er
Martinuskoeken verkocht en
was er een quiz. Al met al een
mooie en feestelijke dag.
Vormsel
Op 9 december hebben de
vormelingen alweer hun 3e
bijeenkomst. Het thema van
deze bijeenkomst is missie. De
vormelingen zullen op deze
avond aandacht besteden aan
hun dromen voor zichzelf,
maar ook hun dromen voor
een betere wereld, het rijk van
God. De komende tijd zullen
de vormelingen bijeenkomen
op verschillende projectavonden, maar ook uitstapjes maken naar o.a. de Amerpoort.
Advent
Voorafgaand aan het kerstfeest, begint de advent op zondag vier weken voor Kerstmis.
De zondagen van deze tijd
heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van
de Advent. Zo leven wij in de
Advent naar het kerstfeest toe.
In deze periode worden wij
uitgenodigd om verwachtingsvol uit te kijken naar Kerstmis
In de kerk komt een adventskrans te hangen. Daar staan
vier kaarsen op. Iedere zondag

van de Advent wordt er een
kaars ontstoken. We zien uit
naar de komst van Jezus, ‘het
Licht der wereld’. Hoe meer
kaarsen van de adventskrans
branden, hoe meer licht er
is, dat wil zeggen hoe dichter
Jezus, het Licht, nabij is. De
adventskrans is gemaakt van
dennengroen; groen uit de natuur dat tegen de winter kan.
Het paarse lint dat doorheen
het groen is geslingerd, spoort
ons aan tot nadenken over
onszelf. De priester draagt in
deze adventstijd een paars
kazuifel. Paars is de kleur van
bezinning, boete en bekering.

Kort nieuws
DE SPOTFABRIEK. Kijk voor
de data van alle activiteiten
van Spotjes, Spotpourri, Open
Atelier, Handwerkatelier op
www.despotfabriek.nl
Kom gezellig bridgen op donderdagavond om 19.30 uur bij
Bridgeclub Wijdemeren; locatie Veenstaete, K’hoef. Inl.:
035-6561131.
Klusjesteam Wijdemeren, voor
ouderen en hulpbehoevenden.
Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’sGraveland/Loosdrecht: 0356561860. A’veen/Nederhorst:
035-6563001. Ook extra klussers gezocht!
Behoefte aan een regelmatig
bezoekje, een wandelingetje? Humanitas biedt ‘vriendschappelijk huisbezoek’. Mail:
tgooi@humanitas.nl of 0356286093.

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland
035-6565134 T
06-54704525 M
info@rvbschoonmaak.nl E
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De Dillewijn
Sherry Dyanne is Billie Holiday
ANKEVEEN- Direct na de eerste tonen van ‘Me, myself and I’ weet je:
dit is Billie Holiday. Het swingende
en dramatische karakter van de legendarisch Amerikaanse jazz-zangeres wordt door Sherry Dyanne
onnavolgbaar ten gehore gebracht.
Het begin van een mooie avond met
een ode aan Billie Holiday samen
met pianist Michiel Borstlap.
Een stampvolle Dillewijn luisterde vorige week dinsdag ademloos naar de
meesterlijke vertolking van de songs
van het jazzicoon dat een zwaar leven
had en al op 44-jarige leeftijd overleed.
Sherry zingt niet alleen Billie, ze speelt
haar ook, ondersteund door grote
zwart-wit foto’s op de achtergrond.
De piano’s, de barkruk en andere attributen in wisselend licht versterken
de sfeer van een jazztent ergens in de
States. De prestatie van de talentvolle
Dyanne is des te knapper, omdat ze
op die koude novemberavond last had

van ‘the flu’. Snotterend met tissues
vertelde ze over het bewogen leven van
Billie. Het zingen leed er niet onder. Integendeel, het rauwe en doorleefde in
de stem van Lady Day (bijnaam Billie
Holiday) bezorgde je kippenvel.
Over de eerste jaren van het fenomeen
Holiday is weinig bekend. Wel dat ze
als Eleanora Fagan al jong in kroegen
liedjes zong. Tot twee keer werd ze op
een internaat geplaatst, omdat haar
werkende moeder niet goed kon zorgen voor het meisje. Ook als de jonge
Eleanora, met schortje, maakt Sherry
indruk. De pijn en woede, na het zoveelste seksuele geweld, in Cry me a
River, met een fantastische timing na
de tel, klinken door in elke noot. De
begeleiding van Michiel Borstlap, als
Joe, op de piano is briljant. Hoewel
bescheiden op de achtergrond weet
hij precies het ritme en de sfeer op de
toetsen te treffen. Je hebt geen band
nodig om een ode aan Billie Holiday te

brengen. In Harlem, de jazz
capital, begint de zangcarrière met onder andere ‘Mrs.
Brown comes to town’. En
‘Love for Sale’ is hartverscheurend. Het gaat echter
niet vanzelf, moeder en
dochter raken aanvankelijk
van de regen in de drup. Ze
moeten zelfs een taakstraf
van 100 dagen uitvoeren.
Je hoeft alleen maar naar ‘In My Solitude’ te luisteren om te begrijpen wat
er omgaat in de ziel van deze lady van
de blues. In haar leven passeren beroemde namen als Gershwin en Art
Shaw met zijn band. Ze maakt furore
met haar platen en optredens, doch het
persoonlijk leven van Billie Holiday
is doorspekt met huiselijk geweld en
verslaving. Ook het racisme speelt een
grote rol zoals blijkt uit Strange Fruit
dat Sherry Dyanne zo gevoelig brengt
met de kenmerkende uithalen aan het
einde van een lied. Tien dagen na haar
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Foto: Lady M Artistique
vrijlating vanwege drugsbezit gaf Holiday
in 1949 een concert in een uitverkochte
Carnegie Hall. Het publiek stond op de
banken. Ook in Ankeveen voor Sherry
Dyanne, ze gaf haar ‘body en soul’ aan het
publiek, een perfect optreden. En laten
we vooral Michiel Borstlap niet vergeten
die tussendoor met fantastisch pianospel
al improviserend de spanning opbouwde.
Hem zien we in januari weer in de Dillewijn, maar Sherry Dyanne zal Ankeveen
nooit vergeten.

Film Karakter in De Dillewijn
Op woensdag 14 december vertoont
De Dillewijn de film Karakter, een
spannende verfilming van het beroemde boek van Bordewijk. Een intense geladenheid van begin tot eind
in deze Oscar winnende film uit 1997.
De film speelt zich af in het Rotterdam uit de jaren dertig. Deurwaarder

Dreverhaven is een machtig, gevreesd
man. Wanneer Joba, zijn huishoudster,
een kind van hem verwacht, wil zij niet
met hem trouwen en verlaat zijn huis.
Zij voedt hun zoon Katadreuffe alleen
op, terwijl ze weigert iets van Dreverhaven aan te nemen. Die besluit als
wraak zijn onwettige zoon waar mo-

gelijk te dwarsbomen. Katadreuffe
komt na een aantal tegenslagen op een
advocatenkantoor te werken waarna
de strijd tussen vader en zoon nog heviger wordt. Een noodlottige climax is
onvermijdelijk.
Aanvang 20.15 uur; aarten à € 6,50 via
www.dedillewijn.nl

BEARproject speelt in De Dillewijn
Op 10 december verzorgt BEARproject in samenwerking met Ronald
A. Westerhuis in theater De Dillewijn
te Ankeveen een spectaculaire multimediale voorstelling.
Het eerste deel bevat fragmenten uit
de film ‘I RAW’ waarbij live gespeeld
zal worden. Westerhuis vertelt iets
over zijn inspiratiebronnen en vooral
over ‘Het Verdriet’, het monument dat
hij gaat vervaardigen voor de slachtoffers en nabestaanden van vlucht
MH17 en dat in een gedenkpark in
Vijfhuizen geplaatst zal worden. Het
beeld wordt 25 meter lang en 6 meter
hoog. Mede door de vertoonde fragmenten en zijn uitleg zal duidelijk
worden hoe het is om zulke sculpturen te maken van staal. Speciaal voor
deze avond maakt hij een kunstwerk
waarop BEARproject zal spelen.
Het tweede deel van de voorstelling
gaat over inspiratie. Wat is nou eigenlijk inspiratie? Hoe krijg je inspiratie?
Een aantal bekende en onbekende
mensen maken dat duidelijk in korte

films die ze maakten. Daarnaast speelt
BEARproject composities die zij de
afgelopen jaren maakte voor films en
documentaires, en composities van de
eerste en tweede plaat. Indrukwekkende beelden zullen de muziek vergezellen. Muzikale gasten zijn Stephan
Wienjus, contrabassist bij het Filharmonisch Orkest en Nina Künzel, een
jonge zangeres en stemkunstenares.

Daarnaast speelt BEARproject op
bijzondere percussie-instrumenten
zoals de space drum en de Balofon en
worden er synthesizers, gitaren, piano,
mondharmonica en melodica ingezet. Het zal een avond zijn waarbij de
bezoekers de zaal geïnspireerd zullen
verlaten. 10 december; aanvang 20.15
uur; kaarten à €18,00 via www.dedillewijn.nl

Yogaretreat Rust en Ruimte
Begin het jaar goed met deze yogaretreat
van Be Happy & Healthy op 13, 14 en 15
januari 2017. Creëer rust en ruimte voor
jezelf. De lessen zullen variëren van een
rustige Yin Yoga tot een Power Yoga,
Stilte Yoga en zelfs een meditatie in de
(geklede) sauna. Tijdens het retreat zal
ook Cynthia Schriek een les geven.
We zitten in een villa op recreatiepark de
Leistert in Roggel, Limburg, een prachtige locatie om tot rust te komen. Vanuit
hier kun je het mooie Limburg ontdekken. Info: Barbara Schriek, 0651633987,
barbara@barbaraschriek.com www.behappyandhealthy.nl/yogaretreat

Rectificatie
De Klokkenmakers
In het artikel over Uitbreiding bij De
Klokkenmakers in week 48 is door een
slordigheid een zin onduidelijk geworden. Het woordje ‘zijn’ stond er niet
meer in. Nu wel: ‘In de winkelverkopen
zijn De Klokkenmakers ook onderscheidend te noemen.’
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Kerst
Christmas Carol Kerstmarkt in Nederhorst
Op zaterdag 10 december kunt u van
10.00-17.00 uur genieten van de 1e
Christmas Carol Kerstmarkt in het
centrum van Nederhorst den Berg.
Dat wordt zonder twijfel een gezellige dag voor jong en oud.
U zult er tal van personages uit het
nostalgische verleden ontmoeten. Wie
kent ze niet? Ebenezer Scrooge, the
Cratchit-familie, de geesten en nog
meer figuren uit het beroemde kerstverhaal van Charles Dickens.
Op het Willie Dasplein, in de Voorstraat, Brugstraat en Kerkstraat staan
kramen met tal van leuke producten.
Maar liefst 75 standhouders hebben
zich aangemeld. Van lokale ondernemers als Bakkerij de 7 Heerlijkheden
en Golden Crown tot Koecci Koeienhuid Accessoires en Heavenly Choco-

FE

Fantasy Evenementen

Your event Our challenge

late, zeer gevarieerd en voor elk wat
wils. Op http://www.fantasyevenementen.nl/wie-staan-er-op-de-markt
vindt u de complete lijst.
Om 10.00 uur wordt de kerstmarkt geopend door de Crescendo Drumband.
In de etalage van Elysa (Brugstraat)
kunt u een fototentoonstelling bekijken, mogelijk gemaakt door Ton van
der Velden en de fotografen van de
mooie foto’s van het dorp uit het verleden en het heden. Natuurlijk zal de
Kerstman niet op het appel ontbreken
met een kleinigheidje voor de kinderen. Ook is er op bepaalde tijden een
‘Meet & Greet met de bebaarde Santa
Claus. Dan kunnen de kinderen op de
foto met de Kerstman ( door Helga
Jansen van Fotostudio 68). ‘s Middags
treden Vocaal Ensemble Voices en de
Beatrix Brassband op.

V.O.F. R. Castein
Fantasy Evenementen
Venenburg 9
1394 NB Nederhorst den Berg
The Netherlands
Tel. 06 273 175 47 & 06 215 725 12
info@fantasyevenementen.nl
www.fantasyevenementen.nl

Tuincentrum Bosson

Nu weer volop

KERSTBOMEN

Loodijk 7A, ‘s-Graveland
Telefoon 035 - 656 25 13
www.tuincentrumbosson.nl

o.a. Nordmann, Picea Omorika en Abies Koreana.
Gratis bezorgd in: Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef

Zondag 11 december geopend van 12.00 tot 16.00 uur

Lekker opvallen met de KERST!?!
Kom naar de gezelligste Kerstdorpen van Nederland en
plaats een advertentie in Weekblad Wijdemeren.
• Bijvoorbeeld uw Restaurantmenu
• Uw Kerstaanbieding
• Uw Kerstwens
Maak een keuze uit de plaatsingsdatums:
woensdag 14 december en/of
woensdag 21 december 2016
Bel of mail voor advies:
Willy Pardijs willy@dunnebier.nl of
Ineke Dunnebier ineke@dunnebier.nl
Telefoon 0294 256200
Onze krant valt wekelijks op de mat bij ca. 7.500 huishoudens in
Ankeveen, Kortenhoef, ’s-Graveland en Nederhorst den Berg

Nog veel meer entertainment
U kunt zich lekker opwarmen met
Glühwein en warme chocomel. En de
altijd actieve staf van het Spieghelhuys
heeft een leuke kinderactiviteit op het
programma. Bij Fantasy Evenementen, in de Kerkstraat 2 kunnen kinderen een kleurplaat mooi kleuren. Met
natuurlijk een prijs voor de mooiste
kleurplaat. Dennis van Kraaij is ook
met zijn Motorzaagwerken present.
Hij zal laten zien hoe je van een blok
hout een prachtig kunstwerk kan maken. Wat hij zaagt, is ook te koop. De
Bergplaats is open en daar is ook een
invalidentoilet aanwezig.
Deze Christmas Carol Kerstmarkt
wordt georganiseerd door Fantasy Evenementen van Robert en Angélique
Castein. Op www.fantasyevenementen.
nl en op hun Facebookpagina ziet u

nog meer informatie.

Adopteer een kerstboom bij
Land&Boschzigt
Het is en blijft een idee waar
veel mensen achter staan:
gooi je boom niet weg, maar
geef hem ook volgend jaar
een kans. Het succes schuilt
in een zorgvuldig geprepareerde kluit. En in de registratie van de adopties,
waardoor boom en familie
bij elkaar kunnen blijven.
Sinds 2011 is het ook in deze
regio een feit: kerstbomen
adopteren. Dit kan bij Land &
Boschzigt in ’s-Graveland, zij
doen dit jaar voor de 5e keer
mee aan ‘Adopteer een Kerstboom’.
’s Winters haal je je eigen boom
op, en ‘s zomers groeit hij lekker
door op de biologische kwekerij. Daar wordt hij verzorgd
zonder kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Bovendien krijgt elke boom een

nummer, zodat iedereen ‘zijn’
boom het jaar erop weer kan
reserveren. Een adoptiekerstboom kan tot wel vijf keer worden hergebruikt. En zo zie je je
eigen boom jaar na jaar groeien. Je moet hem thuis wel goed
verzorgen, anders overleeft hij
het niet. Uiteraard krijg je bij de
adoptie de nodige verzorgingstips mee naar huis.
De adoptiebomen zijn afkomstig van een van de drie
biologische kerstboomkwekerijen met Skal keurmerk. Desgewenst kun je daar gedurende
het jaar je eigen boom een bezoek brengen. De biologische
werkwijze zorgt voor sterke
bomen, schoner oppervlaktewater en een rijk bodemleven
op de kwekerij. Naast kerstbomen worden er ook andere
EKO- boomsoorten en bamboe gekweekt voor particulie-

Kerstmatinee op
de Antoniusschool
Op de Antoniusschool zijn we
bezig met de voorbereidingen voor kerst. Met kerst denken wij aan het feest van licht,
vrede en gezellig samen zijn.
Met die gedachte willen wij
u (65+) uitnodigen voor een
kerstmiddag op donderdag-

middag 15 december. De leerlingen van de verschillende
groepen willen graag een gezellige middag organiseren. U
kunt hierbij denken aan een
kerstmedley. De koffie en thee
staan voor u klaar met een zelfgebakken koekje. Leerlingen en
leerkrachten heten u van harte

ren, organisaties en overheden.
Kerstbomen adopteren kan
vanaf 6 december,vooraf reserveren is mogelijk. Begin januari
verwachten de kwekers de bomen terug. Kijk op de website
voor details. www.adopteereenkerstboom.nl

welkom vanaf 13.15 uur. Om
13.30 starten wij. De middag
zal tot 14.30 uur duren.
Graag willen we weten of u
aanwezig zult zijn op deze
middag. Wij vragen u daarom
contact met ons op te nemen
wanneer u komt. U kunt op
donderdag 8 december tussen
15.00 en 16.30 bellen met: 0356561067. Er is plaats voor 50
personen, vol = vol.
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Kerst
Gevarieerd kerstconcert in Martinuskerk
Op vrijdag 16 december kunt u
vanaf 20.00 uur genieten van een
gevarieerd kerstconcert in de StMartinuskerk. Voor slechts 10 euro
(incl. een gratis drankje) treden zowel
het gemengde koor All Directions!,
het Loosdrechtse Snowe-koor en de
Big Bad Bruce Band voor u op met
swingend kerstrepertoire.
Van All Directions! is zo langzamerhand wel bekend dat de ongeveer 30
vrouwen en mannen in staat zijn Nederlandstalige en internationale popsongs op uitmuntende wijze te zingen.
December is altijd een drukke maand
voor de koorleden onder leiding van
Bruce Skinner. Met als hoogtepunt het
aanstaande kerstconcert. Natuurlijk
zingt het koor de traditionele kerstliederen als ‘Hoe leit dit kindeken’. Maar
ook eigentijdse swingsongs als ‘Calypso Lullaby’. Ondersteund door pianiste
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Ludmilla de Klerk en slagwerker Frits
Zieltjens zult u op de klanken van All
Directions! direct in de kerststemming
geraken.
Big Bad Bruce Band
De vorig jaar opgerichte ‘Big Bad Bruce Band’ van muziekvereniging De
Vriendschapskring in Ankeveen, onder
leiding van Bruce Skinner, doet ook
mee aan het kerstconcert. De big band
telt momenteel 17 enthousiaste muzikanten. Naast typische big bandnummers als God Bless the Child, staan er
jazzy kerststukken op het programma:
Winter Wonderland. De Big Bad Bruce
Band swingt als een trein.

Snowe
Vooral omdat ook de jonge vrouwen
en mannen van Snowe met hun spetterende show uw hart zullen raken.

Snowe onder leiding van Jacqui Southam is een beetje anders. Met haar eigen band combineert het koor, zang en
dans in een mooie kleurrijke show. Met
een eclectische menging van pop, rock
en klassiek, met en zonder begeleiding,
treedt Snowe regelmatig op in Neder-

land en in het buitenland. Op het prestigieuze korenfestival Llangollen International
Musical Eisteddfod in Wales, met koren uit
de hele wereld, maakte Snowe indruk. Mis
dit swingende kerstconcert in Ankeveen
niet. Kaartjes: alldirectionskoor@outlook.
com.

Zaterdag 17 december 19.30 uur

Kerstzangdienst Kortenhoef
“Nu zijt wellekome.” Bekende
woorden van Gezang 145 waarmee de Hervormde Gemeente van
Kortenhoef u uitnodigt om op zaterdagavond 17 december de kerstzangdienst te bezoeken.
Naast dit vertrouwde openingsnummer is er tijdens de dienst veel samenzang met mooie kerstliederen als Stille
Nacht Heilige Nacht, Komt allen tezamen, Go tell it on the mountain en ui-

teraard het Ere zij God. Een slotlied dat
volgens dirigent Henrie Pastoor altijd
voor een kippenvelmomentje zorgt.
Bij de Kortenhoefse zangdienst biedt
het orkest van Amicitia namelijk voor
de vierde achtereenvolgende keer de
muzikale begeleiding. Daarbij laat het
fanfarekorps ook enkele solowerken
horen. Zo wordt u bij aanvang van de
avond onthaald met de Ukranian Bell
Carol, volgt later a Little Prayer en het
fraaie Halleluja van Leonard Cohen.

De sfeervolle dienst wordt geleid door
dominee Teding van Berkhout. Zij
leest voor uit het evangelie van Lucas
2 en verzorgt een korte meditatie. De
vertrouwde liederen, afgewisseld met
prachtige muziek en de lezing van het
kerstverhaal maken het beslist tot een
inspirerende en welbestede avond.“Een
mooi begin van de kersttijd” meent
Pastoor. De Hervormde Gemeente en
Amicitia nodigen u dan ook

Kerstactiviteiten Veenstaete
Ook dit jaar staat er weer veel
op het activiteitenlijstje voor
de bewoners van Veenstaete.
Voor de kerstmarkt, kerstsamenzangavond en het
kerstconcert van BMOL zijn
ook niet-bewoners hartelijk
uitgenodigd.

met de mooiste handwerken,
die het afgelopen jaar gemaakt
zijn door de handwerkgroep.
Zij hebben ook voor honderden zelfgemaakte kerstkaarten
gezorgd, er is dus keus genoeg
en ook nog voor een betaalbare
prijs.

Direct nadat Sinterklaas vertrokken is, gaan vrijwilligers
aan de gang om Veenstaete in
kerstsfeer te brengen. Bomen
worden opgetuigd en versieringen overal aangebracht. Dit
jaar wordt er ook een lichtornament in de binnentuin geplaatst, dat geschonken is door
de Vrienden van Veenstaete.
Op zaterdag 10 december zal
de jaarlijkse kerstmarkt worden gehouden. Om half tien
gaan de deuren open en kan
men genieten van de tafels vol

De vrijwilligers zijn druk in
de weer geweest om prachtige
kerststukjes te maken, alleen
het kijken ernaar is al een groot
plezier, maar u kunt er natuurlijk ook eentje mee naar huis
nemen. Verder is er nog van
alles te beleven, maar zeker
de lucht van de vers gebakken
oliebollen zal menig bezoeker
het water in de mond doen
lopen. Om half een sluit de
Kerstmarkt.
Op zondag 18 december wordt
er om 19.30 uur in de Brasse-

rie de kerstsamenzangavond
gehouden. Er zullen veel kerstliederen gezongen worden, er
wordt een verhaal verteld en
we kunnen genieten van het
optreden van het koor Fun4All
uit Loosdrecht. En dan komt
muziekvereniging BMOL op
donderdagavond de 22e kerstliederen om 19.30 uur spelen,
ook in de Brasserie. Tenslotte
zal op vrijdag een gezellig en
uitstekend kerstdiner worden
geserveerd voor bewoners en
hun gasten.
Al met al een drukke, maar gezellige maand voor de mensen
in Veenstaete, maar ook voor
andere senioren uit onze dorpen. Meer informatie: Ankie
Hinloopen (656 0995)

van harte uit om deze kerstzangdienst bij te
wonen in de Hervormde kerk aan de Kortenhoefsedijk 168. Aanvang 19.30 uur.

Kerst 2016 in Wijdemeren

Zaterdag 10 december
A Christmas Carol Kerstmarkt te Nederhorst den Berg. Aanvang: 10.00
uur. Op het Willie Das Plein, in de Brugstraat, Voorstraat en Kerkstraat een
markt met historische Dickens-personages en maar liefst 75 kramen met
voor elk wat wils;
Donderdag 15 december
Kerstmatinee voor ouderen (50 maximaal). Aanvang: 13.30 uur. Leerlingen en leerkrachten van de Antoniusschool verzorgen een Kerstmatinee
voor ouderen. Met muziek, hapjes en drankjes. Het duurt tot ± 14.30 uur.
Aanmelden: donderdag 8 dec.tussen 15.00 en 16.30 op: 035-6561067;
Vrijdag 16 december
Kerstconcert in de Martinuskerk te Ankeveen. Aanvang: 20.00 uur. Met
het koor All Directions!, het Snowekoor en de Big Bad Bruce Band;
Zaterdag 17 december
Kerstzangdienst in de NH-Kerk te Kortenhoef. Aanvang: 19.30 uur. Met
fanfare Amicitia;
Zaterdag 17 december
Kerstconcert in de Antoniuskerk te Kortenhoef. Aanvang: 20.00 uur. Met
’t KOOR!;
Maandag 19 december
Kerstfeest voor alle ouderen in de Bergplaats te Nederhorst den Berg.
Aanvang: 15.00 uur. Gezamenlijke kerken organiseren samenzijn voor
ouderen;
Vrijdag 23 december
Lichtjesmarkt in Ankeveen. Aanvang: 18.00 uur. Een gezellig verlicht
marktplein naast de Martinuskerk met tal van activiteiten.
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BLOEMENHANDEL KAMER

Donderdag
op de Meenthof
Op de markt in:
Baarn (dinsdag)
Hilversum
(woensdag + zaterdag)
Laren (vrijdag)
en
Ankeveen (zaterdag)

Cultuur
Kerstfeest voor alle
ouderen in Nederhorst
Komt u ook? Een actief comité en een grote groep vrijwilligers staat weer klaar om alle
ouderen boven de 65 jaar die
inwoner zijn van Nederhorst
den Berg een sfeervol en gezellig Kerstfeest te bieden.
Kerst is een feest van vrede en

wij willen dan ook samen zingen, luisteren naar een kerstverhaal en de maaltijd gebruiken om te proeven van een
sfeervol kerstfeest in ons eigen
dorp. De middag wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken en de samenwerkende ouderenbonden. Het feest is

maandagmiddag 19 december
en wordt gehouden in de Bergplaats. Om half drie is de zaal
open en we beginnen om 15.00
uur. U dient zich van tevoren
op te geven bij Carla Pouw tel:
253747 of Joke Portengen tel:
253103. Voor vervoer kan gezorgd worden!

Gooise Tafel maaltijdservice
‘Door ziekte is mijn moeder
niet meer in staat om te koken. Om toch goede maaltijden binnen te krijgen, maken
mijn ouders sinds kort gebruik van de koelverse maaltijden van Gooise Tafel.
Die worden op dit moment
om de week aan huis bezorgd,
omdat er nog te weinig deelnemers zijn in de gemeente

Wijdemeren. Als er minimaal
12 deelnemers zijn, kunnen
er zelfs warme maaltijden bezorgd worden (blijven twee
uur warm in speciale boxen).
Mijn ouders zijn erg te spreken over de kwaliteit van het
eten. Het zou mooi zijn als
er meerdere mensen gebruik
gaan maken van deze ‘warme
maaltijden’ service, zodat
Gooise Tafel die ook in Wij-

demeren zou kunnen leveren’
schrijft een enthousiaste zoon
namens zijn ouders.
Wilt u ook meedoen? Dan
kunt u terecht bij: Maaltijdservice Gooise Tafel; (bezoekadres): Huygensstraat 53, 1221
AX Hilversum;
postbus 978, 1200 AZ Hilversum; tel: 035-2031277; email:
info@gooisetafel.nl;
http://
www.gooisetafel.nl).

Sint Pannenkoek op basisschool De Regenboog
Vorige week dinsdag sloten de kinderen van basisschool De Regenboog,
Kinderopvang Thuiz bij en
Kind & Co aan bij de jonge
traditie van Sint Pannenkoek
op 29 november.

restauratie

Bekijk onze website:

www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl
Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

Een afspraak is zo gemaakt:
telefoon 0294 - 25 74 88

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw

Op die dag in 1986 bedacht
Jan Kruis voor zijn bekende
strip ‘Jan Jans en de kinderen’
de ‘Sint Pannenkoek’ –feestdag. Sindsdien wordt deze
ﬁctieve feestdag alom in den
lande daadwerkelijk gevierd
en dus ook op de Regenboog.
In het stripverhaal hebben opa
Tromp en kleindochter Catootje geen trek in de boontjes
die Jans heeft klaargemaakt.
Opa oppert hierop dat het 29
november en daarmee Sint
Pannenkoek is. Iedereen vindt
het geweldig. Op het laatste plaatje zit de hele familie
met een pannenkoek op het
hoofd aan de eettafel, terwijl
vader Jan, net thuisgekomen,
stomverbaasd toekijkt.
De ouders van de kinderen
hadden zich ﬂink uitgesloofd,
honderden
pannenkoeken
werden op school bezorgd. De

actieve oudercommissie had
de tafels leuk gedekt, versierd
met pepernoten, poedersuiker
en stroop. Op de achtergrond
klonk een sfeervol muziekje.
De kinderen vonden het heerlijk, gemiddeld verdwenen er
toch al gauw drie pannenkoek
per kind in de maag. Een enkeling waagde zich aan een
hete pannenkoek op de haardos. En Jan Kruis vond het ook
leuk dat zijn Sint Pannenkoek
na al die jaren nog in Kortenhoef werd gevierd, zo berichtte
hij via de social media.
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Ondernemrs
Al 85 jaar kleur en fleur bij Kamer Bloemen

DOOR: HERMAN STUIJVER

NEDERHORST DEN BERG- In 1931
begon Gerard Kamer sr. op het
Langgewenst in Hilversum een
marktkraam met planten en bloemen. 85 jaar later verkopen zoon
Gerard Kamer en kleindochter Ans
nog steeds met veel plezier bloemen aan klanten op verschillende
markten.
“In 1931 begon de markt in Hilversum en mijn vader hoorde bij de eerste
groep handelaren. Hij heeft het zijn
hele leven gedaan. Ook ventte hij langs
de deuren, hij was een bekend gezicht
in Hilversum” weet Gerard Kamer die
ook zijn leven tussen de fleurige en
kleurige planten doorbracht. “Het is
een verslaving die nooit overgaat” vertelt Gerard jr. “Niet alleen is het mooi
werk met levend materiaal, het contact
met de mensen is ook erg gezellig. Je
hebt op elke markt je vaste klanten”
voegt dochter Ans eraan toe die samen
met haar vader de VOF Kamer Bloemen beheert.
De firma Kamer was in die 85 jaar niet
alleen zichtbaar op de markt, ook hadden ze een winkel op de Kleine Drift
in Hilversum. En moeder Nel had al in
1975 een winkel in het RKZ en Zonnestraal. En later verkocht ze vanaf 1991

in het nieuwe ziekenhuis, bij de ingang
Eikbosserweg naast bloemen, koffie en
andere artikelen, tot aan 2006. Naast
haar werk op de markten waar ze 45
jaar hard heeft gebuffeld. Af en toe
springt ze nog weleens bij op de markt.
Want Gerard kan door een vervelend
ongeval in augustus 2013 niet lang
meer staan. Gelukkig vormen Angela
de Haan en Henk Steenvoorden een
goed koppel medewerkers dat altijd
bereid is om te helpen. Op dinsdag is
Kamer Bloemen te vinden in Baarn, op
woensdag in Hilversum, op donderdag
op de Meenthof in Kortenhoef, op vrijdag in Laren en op zaterdag in Ankeveen en Hilversum.
De inkoop van bloemen gaat tegenwoordig anders. Vanaf de bureaustoel
kijken Ans en Gerard elke ochtend
vroeg op hun computer naar de veilingklok en bieden alert mee op partijen rozen, fresia’s, chrysanten, tulpen en
anjers. “Wat opvalt, is dat er juist niet
één bepaalde soort bovenuit steekt.
Bijna alle soorten bloemen verkopen
we wel, alleen in kleinere partijen. Je
moet alles hebben, dat verwacht de
consument van je” vertelt Gerard. Alles gaat volledig geautomatiseerd, de
bestelde bloemen worden opgeslagen
in een eigen koelbox die regelmatig

door Gerard wordt aangedaan met
zijn vrachtauto.
De familie Kamer, van oorsprong echte Hilversummers, woont al decennia
op de Machineweg in de Horstermeer.
“Ik moest even wennen, maar ik zou
hier nooit meer weg willen” zegt Nel
Kamer. “Die ruimte, de rust. Het is
hier fantastisch” zegt Ans die ook haar
hobby met pony’s kan uitleven in de
polder.
“Weet je, eigenlijk is er niet zo veel veranderd in al die 85 jaar” zegt Gerard.

Ans, Gerard en Nel Kamer
midden in de polder
“Mijn vader, aan wie ik alles te danken heb,
was al in staat om mensen naar zich toe te
halen om iets te kopen. En dat doen we nog
steeds, klanten overtuigen van onze goede
producten. Dat schept een band. Want een
sfeer zoals op een markt is en blijft uniek.”
Ans weet het zeker, zij gaat voor 100% door
als 3e generatie door met het werk van de
familie Kamer.

Hemelse smaken bij Heavenly Chocolate
NEDERHORST DEN BERG- Het is onuitstaanbaar lekker. Soms krijg je de
smaak niet meer uit je hoofd en het
kan je een onverwacht geluksmomentje bezorgen. We hebben het
hier over chocola. Marjolein van den
Brakel van Heavenly Chocolate uit
Nederhorst den Berg heeft een passie voor deze bruine (en soms witte)
delicatesse. Aanstaande zaterdag
kunt u haar treffen met een kraam
op de Christmas Carol Kerstmarkt.
In 2013 behaalde deze jonge ondernemer haar diploma Patissier aan het Bakery Institute in Zaandam. Tijdens de
intensieve lessen van meester-patissier
Hans Heiloo leerde ze om met de beste
grondstoffen een uniek eindproduct te
maken. Twee jaar later wilde Marjolein
haar kennis over chocolade vergroten
en volgde ze met succes de masteropleiding ‘Chocolaterie’ aan hetzelfde
instituut. De certificaten sieren de
wand van haar nieuwe bedrijfsruimte
in Breukelen waar Marjolein vanaf de
zomer van 2016 het ambachtelijk bedrijfje uitoefent. Want de bedrijfsuitoefening sinds februari 2015 vanuit huis
in Nederhorst den Berg liep zo hard,
dat een grote keuken- en opslagruimte
noodzakelijk werd.
Heavenly Chocolate maakt ambachte-

lijke patisserieproducten voor particulieren en bedrijven. “Doordat ik alleen
op bestelling lever, kan ik de wensen
van de klant vorm geven in mijn producten. Ik kan precies datgene maken
wat men wil. Met speciale versieringen
zoals kleurtjes, foto’s, en logo’s.” Trots
laat Marjolein een stapeltje chocoladeletters zien die ze met een persoonlijke
touch heeft versierd. Ook stijlvol ingepakt in een doosje met goudpapier.
Haar bedrijf onderscheidt zich ook
doordat alle bakproducten altijd iets
met chocolade te maken hebben. Dus
niet alleen bonbons, kransjes, truffels

en letters, maar ook de slagroomtaarten, macarons en petit fours.
Via de firma’s Callebaut en Valrhona
ontvangt ze pure chocolade ‘callets’,
druppeltje, in grote zakken. En dan is
het een kwestie van smelten en weer
hard maken. “Vooral de temperatuur
bewaken is uiterst belangrijk. Opwarmen, wat afkoelen en dan weer warmer maken, dat is echt precisiewerk.”
Vervolgens kan ze aan de slag om eindeloos te variëren met vormen, maten
en kleuren. Bij een blik in een bonbondoosje ontwaar je rode hartjes, lichtgroene bolletjes, witte blokjes en bruine

rechthoekjes, heel gevarieerd. En dat geldt
uiteraard ook voor de smaak. Mmmmm.
Het is trouwens ook goed om dagelijks
pure chocolade te eten, dat bevat stofjes
die je cholesterolgehalte naar beneden
halen. Bovendien heeft het bruine goedje
een oppeppend effect. Marjolein van den
Brakel ervaart bijna dagelijks de positieve
gevolgen van de chocoladeproductie. Met
mond op mondreclame is de vraag naar de
Heavenly Chocolate-producten fors groeiend. Ook als relatiegeschenk. Marjolein is
te vinden op vele braderieën in den lande.
U kunt uw bestellingen ophalen in Nederhorst den Berg en in Breukelen, maar het
kan ook thuis worden bezorgd. Op www.
heavenlychocolate.nl kunt u nog meer lezen over deze nieuwe loot aan de ondernemersboom.

COM-missieconcert
In de bekende reeks COM-missieconcerten zullen op 9 december om 20.00
uur a.s. de trompettisten Arjan en Edith
Post samen met organist André van
Vliet te beluisteren zijn. Het belooft een
onvergetelijke adventsavond met prachtige, afwisselende muziek bij kaarslicht
te worden in de historische Sijpekerk
aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 171 te
Nieuw-Loosdrecht.
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Annelieke Ketelaar

Madelijn

Praktijk voor Klassieke Homeopathie
Bij huidklachten, hoofdpijn, maag/darmklachten,
menstruatieklachten, overgangsklachten,
slaapproblemen, burnout, gedragsproblemen,
niet ‘lekker in je vel’, darmkrampjes en
andere klachten bij volwassenen en kinderen.
Consulten worden geheel of gedeeltelijk vergoed
door de meeste aanvullende verzekeringen.
Elbert Mooijlaan 81, 1241 BC Kortenhoef, 035 - 88 75 808
www.homeopathie-ketelaar.nl

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

Stom
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. Kat Madammeke en konijn Antonio horen er dan ook helemaal bij.
Hond Tyson is onlangs overleden. En haar gezin is rustig aan op zoek naar een pup. 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…
Sommige mensen hebben van die dagen. Dat
hun pet verkeerd om staat. Dat ze met het verkeerde been uit bed gestapt zijn. Van die dagen
dat gewoon alles stom is…. Gelukkig heb ik
daar nooit last van. En ben ik echt nooit chagrijnig.
Klysma had ik zo gevonden. In de woordzoeker.
Met aanwas, genot en gezellig had ik meer moeite. Dat zijn toch woorden die niets met elkaar te
maken hebben. Dat is toch stom? Weet je wat
ook stom is? Een steakmes krijgen bij je ontbijt.
Om boter en hele dunne honing op je broodje
te smeren. Gaat niet zonder knoeien. Echt niet.
En weet je wat ook stom is? Dat okergeel in de
mode is, maar dat je nergens een okergeel truitje kunt vinden. En dat Google Maps zegt dat je
in zuidwestelijke richting moet afslaan. Weet ik
veel waar het zuidwesten is! Met links en rechts

heb ik al moeite. En ik
heb geen kompas bij
de hand. Ook stom
dat je in de rij moet staan voor een restaurant.
En dat het dan heel lekker is, maar dat je dan al
vol zit. Daarna ga je met de metro en kan je niet
zitten. Da’s ook zó stom. En dan gaat het ook
nog regenen, maar je jas is niet waterdicht. En je
gaat in de hondenpoep staan. Zó vreselijk stom.
Struikelen over een opstaande tegel. En dat iedereen dan lacht. Of nog mayo op je gezicht
hebben en niemand zegt daar iets van. Stom
toch? In de verkeerde rij staan bij de kassa, met
iemand voor je die zijn portemonnee vergeten
is of zo. Vroeg opstaan, in het donker en de kachel is nog niet aan. En hoofdpijn. Ook stom.
Dat je bij de douanecontrole op het vliegveld je
schoenen uit moet doen. En dat bij jou ( ook al
heb je riem en je horloge afgedaan) toch altijd
het alarm van het poortje afgaat. Vet stom. Dat
je boterham altijd met de besmeerde kant naar
beneden valt en dan aan de vloer blijft plakken.
Rimpels krijgen. En wallen. Zo stom.
Nee, gelukkig ben ik nooit chagrijnig. Daar doe
ik dus niet aan mee. Aan van dat ontevreden gemopper. Dat vind ik nou stom. Echt héél stom.
Madelijn de With, 06 - 22 73 21 36
madelijn.wiewatwaar@gmail.com

Spotfabriek bij
Nederhorst on Ice
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

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN

BADKAMER
KLEINE

SIERHEKWERK
Krabbescheer 18
1241 VD Kortenhoef

VERBOUWINGEN

SIERBESTRATING
Tel.: 035 - 6563908
06 - 51035005

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen
Koninginneweg 26 • 1241 CT Kortenhoef • tel.: 035 - 656 23 70
www.dewitaanhangwagens.nl

De ijsbaan is er weer. Jong en oud kunnen
weer heerlijk genieten van het schaatsen en
andere leuke activiteiten die daar gehouden
worden de komende weken.
Zoals de afgelopen jaren zijn de Spotjes ook weer
van de partij. Op 10 december kunnen de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar meedoen
aan een leuke knutselochtend in de Bergstube.
Omdat de kerst alweer dichterbij komt, gaan we
een bijzondere kerst lampion maken. Leef je uit

en maak van jouw lampion de mooiste, en kleurrijkste die je bedenken kunt. Het team verheugt
zich enorm op al die knippende en plakkende
kinderen. En natuurlijk ook op al die sfeervolle
vrolijke kerstlichtjes.
Kom je meedoen en neem je een vriendin of
vriend mee? De toegang is gratis. De Spotfabriek
zorgt voor drinken en een lekker broodje. Let op,
we beginnen dit keer om 10 uur. Dit is een andere tijd dan je gewend bent. De ochtend is om
12 uur weer afgelopen.
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Portretten
Portret van Gerrit Jansen
Gerrit Jansen heeft tijdens de veiling van de ‘12 uur van Ankeveen’
geboden op mijn kavel ‘portretschildering’. De opbrengst hiervan is
naar het goede doel gegaan. Gerrit
hecht er veel waarde aan dat ik dit
er bij vermeld, omdat hij het naar
eigen zeggen nogal decadent vindt
om een portret van zichzelf te laten
maken.
Wat vindt u van het portret?
“Ik had mezelf jeugdiger verwacht,
maar ja…ik ben het wel. Dat komt
door de ‘wisselingen der seizoenen’
die ik heb meegemaakt.” Hij speelt
een liedje op het keyboard. Het is
‘The Rose’ van Bette Middler. Hij
vertelt:”Dit lied werd gezongen op Allerzielenviering in Houten, waarbij de
doden herdacht worden. Ik vind het
een mooie tekst, omdat ik toch ook in

de omstandigheden verkeer dat niet
alles meezit.”
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DOOR: ASTRID KORPERSHOEK

de geworden. Dit werk heb ik 31 jaar
met veel plezier gedaan. Het waren de
mooiste jaren van mijn leven.”

Vertelt u eens iets over uw jeugd.
“Nou geen ‘u’ meer hoor en ik ben
Gerrit en niet meneer Jansen, anders
weet niemand over wie je het hebt. Ik
ben opgegroeid in ’s -Graveland als
zoon van een melkboer en de middelste van 8 broers en zussen. Ik heb op
de Antoniusschool gezeten en daarna
ben ik naar de tuinbouwschool in
Naarden gegaan (nu Wellant College).
Tot mijn 20e heb ik bij een tuinder gewerkt in Kortenhoef, bij Willem Jansen, die overigens geen familie was.”

Hoe heb je je vrouw leren kennen?
“Op de dansvloer in Hilversum. Wij
waren erg gelukkig samen. We hebben
3 dochters gekregen en 7 kleinkinderen. Ze was verpleegster. Helaas is
ze in 2014 overleden. Ik kan het nog
steeds niet begrijpen. Ze was een hele
lieve vrouw. Geloof, hoop en liefde,
dit zijn de richtlijnen voor mijn leven.
Geloof, dat heb ik wel en de liefde heb
ik ook in me. En de hoop, die moet me
redden.”

En daarna?
“Daarna heb ik van mijn 20e tot mijn
30e een tuinderij gehad op de Kwakel
en op mijn 30e heb ik een moeilijke
knoop doorgehakt en ben ik postbo-

Heb je een levensmotto?
“Je bent die je bent; je doet zo je doet
en je doet zo je bent. Als je zo doet zoals de mensen je willen hebben, dan
ben je niet jezelf.”

Activiteiten Natuurmonumenten
Vette vogelsnacks maken
Help jij de vogels een handje om de
winter door te komen? Kom op donderdag 29 of vrijdag 30 december (van
13.30 tot 14.30 of tussen 15 en 16 uur)
naar de vette-vogel-activiteiten in het
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek en maak de lekkerste vogelsnacks.
Veel vogels vertrekken naar het warmere zuiden als de winter komt. De vogels
die hier blijven moeten extra hun best
doen om te overwinteren. Vriest het
buiten en ligt er een dik pak sneeuw?
Dan kunnen de overwinteraars wel
wat hulp gebruiken bij het vinden van
eten. Help jij mee met het maken van
vogelsnacks? Knutsel mee en neem je
zelfgemaakte vogelsnacks mee naar
huis. Voor de vogels in je eigen tuin. Of
geef de vogelsnacks cadeau.

Uilenballen uitpluizen
Kom je ook op woensdag 4 januari van
13.30 tot 14.30 of van 15.00 tot 16.00
uur naar Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek in ‘s-Graveland om een
uilenbal uit te pluizen en te ontdekken wat erin zit! Deze kinderactiviteit
(vanaf 8 jaar) duurt 1 uur.
Een uil eet kleine dieren zoals muizen
en vogeltjes. Af en toe braakt hij een bal
uit. Daarin zitten delen die hij niet kan
verteren: haren, botjes en schedeltjes.
De boswachter weet hier alles van.
Je krijgt je eigen uilenbal om uit te pluizen. Wat vind jij? Met behulp van een
zoekkaart kom je erachter wat de uil
gegeten heeft. Uitgeplozen? Plak wat je
gevonden hebt op een kaartje en neem
dat mee naar huis.
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek; Noordereinde 54b; 1243 JJ ‘s-

Graveland; 035-656 30 80; www.
nm.nl/bcgooienvechtstreek.
Warm welkom met boswachters
Breng samen met de boswachters
een toost uit op een mooi, nieuw
natuurjaar. Kom op zondag 8 januari tussen 11.00 en 15.30 uur
naar Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek in ‘s-Graveland.
De boswachters trakteren alle
grote en kleine wandelaars op een heerlijke kop warme chocolademelk. Voor
deze activiteit hoef je je niet aan te melden. Kom gewoon naar het bezoekerscentrum. Tussen 11.00 en 13.30 uur
starten verschillende leuke extra activiteiten. Kijk voor meer informatie en
om deze extra activiteiten te reserveren
op www.nm.nl/bcgooienvechtstreek.

Of combineer je warme chocolademelk
met een winterse wandeling door het bos.
Op de ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen zijn
prachtige wandelroutes van verschillende
lengtes uitgezet. Vanaf het bezoekerscentrum starten verschillende gemarkeerde
routes van 2,5 tot 17 km.
Foto: Ben Walet

Broedseizoen 2016 succesvol voor de ooievaar
Het afgelopen seizoen zijn er op veel
ooievaarsnesten jongen uitgevlogen. Het aantal succesvol grootgebrachte jongen per nest is vergelijkbaar met de voorgaande jaren.
In de Gooi- en Vechtstreek waren er
minstens 30 bewoonde nesten en vlogen er (voor zover bekend) 55 jongen
uit. Op sommige nesten lukte het de
ouders om maar één jong groot te brengen, op andere nesten brachten de ouders 3 of 4 jongen groot. Vier jongen is
echter wel een uitzondering.
Dat het broedseizoen succesvol was,
baseert STORK op basis van het aantal vliegvlugge jongen dat op nesten is
waargenomen. Dit kunnen geringde

en niet-geringde jongen zijn. Nietgeringd, omdat ze bijvoorbeeld niet te
bereiken zijn in erg hoge nesten, ofwel
omdat de ringers te laat een melding
krijgen. Dan zijn de jongen al te groot
om hen veilig te kunnen ringen. Landelijk zijn op meer dan 150 nesten van de
bijna 1000 bewoonde nesten, de jongen
door vrijwilligers van STORK geringd,
voordat ze uitvlogen. Ook in de Gooien Vechtstreek kregen een aantal jongen een ring om hun poot.
Koud en nat voorjaar
Een koud en nat voorjaar heeft negatieve invloed op de overleving van de
kleinere jongen. Zijn de jonge ooievaars
2-3 weken oud en er is erg veel regen

en kou, dan raken de jongen onderkoeld en zullen er velen sterven. Zijn
de jongen wat ouder, dan hebben ze
naast dons- ook ‘echte’ veren en kunnen ze zichzelf beter warm houden. De
kans op overleven is dan juist hoger.
De ouders kunnen door de nattigheid

veel voedsel vinden. Vooral regenwormen
vormen een belangrijke voedselbron voor
jonge ooievaars.
Meer weten over ooievaars? Informatie:
www.ooievaars.eu of info@ooievaars.eu
Foto: Caroline Walta
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L.D.V. kerstdamtoernooi
aannemersbedrijf

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

Op dinsdagavond 20 december is er weer L.D.V. kerstdamtoernooi vanaf 19.30
uur in ’t Web, Spinnerie 15 te
Loenen a/d Vecht.
We spelen die avond in groepjes van vier, je speelt dan ook

3 partijen deze avond, en zoveel als mogelijk, tegen tegenstanders van gelijk niveau.
Zoals gebruikelijk bij L.D.V.
gaat iedere deelnemer met
een kerstprijs naar huis. Wij
nodigen iedereen uit om aan
de vooravond van Kerst deel

te nemen aan dit gezellige
damtoernooi. De kosten voor
deelname is voor niet leden
€ 5,-. Geeft u zich op voor 13
december: 0655241707 of een
email aan slotsom@ziggo.nl
(B.v.d.Linden).

RESTAURANT
UITSPANNING
PARTYCENTRUM
VERGADEREN
We zijn woensdag tot en met zondag open.

Loodijk 30
1244 NL Ankeveen
Tel: 035 - 656 14 59
www.restaurant-demolen.nl
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DOOR: DICK BLOM, MARC DEGEKAMP EN AD VAN BENSCHOP

Voetballen in ’s-Graveland

Eerste elftal maakt in slotminuut gelijk
Thuis tegen Waterwijk werd er met
3-3 gelijkgespeeld. Het was een terechte uitslag en een zeer gelijkopgaande wedstrijd.
In de 28ste minuut was het Stefano
Holwijn die via een listig pass de opkomende Prince Decker in stelling bracht,

die de 1-0 binnenschoot. Vlak voor rust
werd het 1-1. Na de thee liep Waterwijk
enigszins geflatteerd en door persoonlijke foutjes van ASV ‘65 uit naar een 1-3
voorsprong. Een kwartier voor tijd ging
ASV een-op-een spelen en dat wierp
zijn vruchten af. Yoeri Tol maakte uit de
draai een geweldig mooi doelpunt, dat

zelfs de goed keepende goalie van Waterwijk teveel was en dat betekende de
2-3. De Ankeveners gooiden er nog een
schepje bovenop en er ontstonden kansen voor Sherrick Krind en Stefan van
Grieken, maar de paal en de lat stonden
de gelijkmaker in de weg. In de slotminuut werd Yoeri Tol binnen de zestien

Voetballen in Nederhorst

Winst laatste thuiswedstrijd 2016
Door met 1-0 te winnen van Sporting
Almere heeft Nederhorst ook zijn
laatste thuiswedstrijd in 2016 winnend afgesloten. De winst was zeker
verdiend maar had hoger moeten
uitvallen. Tot tweemaal toe stond de
lat een hogere score in de weg.
De beste mogelijkheden bleven voor de
thuisploeg en werd in de 32e beloond.
Jesse van Huissteden plaatste een vrije
trap onhoudbaar langs de muur in de

verre hoek hetgeen ook de ruststand
werd. Na de pauze een onveranderd
beeld een sterker Nederhorst en een
op de counter loerende tegenstander.
Thomas Grolleman werd alleen op de
keeper afgaand onreglementair gestopt.
Rood voor de verdediger. In de 93e minuut moest keeper Oscar Vrijhoef redding brengen op een hoog ingebrachte
bal. De onterechte gelijkmaker zou anders bijna nog zijn gevallen. Door dit
resultaat bleef Nederhorst in het gehele

jaar 2016 in thuiswedstrijden ongeslagen.
Senioren
Nederhorst 2 en 4 konden vanwege de
vorst niet de wei in. Het derde verloor
vrij kansloos met 4-1 bij FC Aalsmeer.
Zaterdag -2 won voor de tweede keer
op rij. Nu werd BVV in een doelpuntrijk
duel op een 6-3 nederlaag getrakteerd.
Zo presteert het team van trainer Jesse
van Huisstede boven verwachting goed.

Voetballen in ’s-Graveland

Eerste krijgt het verdiende punt niet
Een verdiend punt is uitgebleven
voor ’s-Graveland. Na een 1-1 ruststand werd met 2-3 verloren van de
Bussumers. In een van beide zijden
niet overtuigende wedstrijd maakte
de Bussumse topscorer met twee
doelpunten het verschil.
Na 1-1 bij rust liep Allen Weerbaar uit
naar 1-3. Een echt slotoffensief kwam na
de 2-3 van Daan Verdam niet tot stand.
Het tijdrekken van de bezoekers was

daar debet aan.
Het 2e was op tijd bij de les om Amsvorde van zich af te houden. Een achterstand werd tot twee keer toe ongedaan
gemaakt door Michiel Dudok van Heel
en Erik Heijnen. Laatstgenoemde nam
ook de winnende voor zijn rekening:
3-2 winst. Het 3e kreeg halverwege de
reis naar de uitwedstrijd te horen dat
het was afgelast. Gelukkig betrof het een
wedstrijd bij Nederhorst, dus vielen de
kilometers mee. De uitwedstrijd van het

4e bij Wasmeer ging wel door, zonder
succes voor de onze: 4-2 verlies.
Jeugdkampioenen
Van de vier jeugdteams die afgelopen
zaterdag kampioen konden worden,
slaagden er drie. Om 9.00 uur speelde
een van de jongste jeugdteams als nummer 1 tegen de nummer 2 Olympia ’25.
Een heuse finale dus en de JO8-1 won
met 4-2 waardoor de jongens van trainers Rob Fecken en Alfred de Vreeze de

neergeduwd en hij verzilverde zelf op fraaie
wijze de toegekende penalty. Komende zondag wordt in en tegen Baarn de laatste competitiewedstrijd van dit jaar gespeeld.
Jeugd
De JO13-1 won in ’s-Graveland met 1-7 van
de JO13-3 van de blauwwitten onder de onpartijdige leiding van H. Stuijver. Het werd
een hele leuke wedstrijd met een schitterend
resultaat. Doelpuntenmakers waren Jasper
Kriek, Casper Denkers, Bart de Wilde, Daan
Kreuning en Tim Walrave.

Jeugd
Onder 19 begon met een moeizame 2-1 zege
aan de tweede competitiehelft. Laren O19-1
werd zij het moeizaam wel voor de tweede
keer dit seizoen verslagen.
JO13-1 verloren nipt met 4-3 bij Olympia.
’s-Graveland JO13-2 was net te sterk voor
onze JO13-2 en verloor met 2-1. JO13-3
deed het voortreffelijk en versloeg in Hilversum ‘t Gooi JO13-3 met maar liefst 5-10.
De meisjes O13 scoorden maar liefst 4 maal.
De winst ging echter met 4-10 naar MO13-1
van De Dreef.
Voor meer info www.vvnederhorst.org

medailles omgehangen kregen.
Datzelfde gold voor de MO13-2 dat de hele
competitie oppermachtig was en ook in de
laatste wedstrijd, uit bij CSW in Wilnis, was
dat zo. De vele spandoeken met aanmoedigingen gaven nog een extra zetje voor de
meiden van trainers Anna Scholten en Kaylee Stoops.
Het spannendst was het later op de dag bij
de JO17-1 dat wist dat directe concurrent
punten had laten liggen. Bij winst was JO171 kampioen, maar na de eerste helft tegen
Hertha stond het 1-0 achter. Na rust benutte
JO17-1 de kansen wel en klonk na afloop
in de kleedkamer het clublied en zongen de
jongens van trainer/coach Leon Roorda en
leider René van Dijk luidkeels mee.

Sinterklaas onder indruk van OdisGym
Afgelopen woensdag was het feest
in sporthal De Fuik. Sinterklaas
kwam langs bij OdisGym. Vooral
voor de allerkleinsten is het altijd
weer spannend. Alle leden mochten
aan de Goedheiligman laten zien
wat zij allemaal hebben geleerd in
het afgelopen jaar.
Nieuw dit jaar: de springclub. Onder
leiding van trainer Pascal Kempers
gaven vier springers een demonstratie. Op de vlindertrampoline sprongen ze erg hoog, compleet met salto’s
en schroeven. Het was een feest om
naar te kijken. Deze springclub is een
nieuw onderdeel bij OdisGym en is
speciaal voor jongeren van 12 tot 18
jaar. Een leuk vervolg op, of alternatief
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voor, turnen. Ook de rope skippers
waren van de partij. Sinterklaas houdt
wel van het ouderwetse touwtje springen.
Maar deze manier
met allerlei kunstjes is
wel nieuw voor hem.
Natuurlijk was er ook
aandacht voor de turners en turnsters van
OdisGym. Met een
blij gevoel en onder
de indruk van alles
wat hij had gezien,
verliet Sinterklaas De
Fuik. De kinderen
hadden hun buiken
vol pepernoten en
zwaaiden hem uit.

Dag Sinterklaasje! Wilt u meer informatie over onze activiteiten?

Kijk dan op www.odisgym.nl.

18

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  december 

Sport
Kun
nstijsbaan Nederhorst den Berg

Bergse Winterspelen
Elke week op vrijdagavond is er voor
iedereen van 5-100 de Bergse Winterspelen. Een competitie met leuke spellen op het ijs. Vanaf 19.00 uur start de
inschrijving en kan iedereen meedoen
met bijv. Jeu de Puck, ijs-sjoelen of priksleeën. Je bent niet verplicht om elke
week te komen, maar wil je kans maken
op de titel én beker is het wel handig!
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Bergse garnituur-uur
Vanaf 17.00 uur een gezellige vrijdagmiddagborrel in de Bergstube.
IJshockey
We starten om 19.00 uur en spelen tot
20.30 uur. Zorg dat je op tijd bent!
Wij blijven altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers! Aanmelden
kan via info@ijsclubnederhorst.nl
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Openingstijden
wo. 07-12
do. 08-12
vrij. 09-12
za. 10-12
zo. 11-12
ma. 12-12
di. 13-12
wo. 14-12
do. 15-12
vrij. 16-12

13.00-21.00 uur
15.00-17.00 uur
15.00-23.00 uur
10.00-23.00 uur
12.00-19.00 uur
15.00-21.00 uur
15.00-21.00 uur
13.00-21.00 uur
15.00-17.00 uur
15.00-23.00 uur

do. 8 december
Curling 19.00 uur

Ijshockey
ey-clinic
inic
19.00
0 uur

vr. 9 december

Bergs garnituurr-u
uur 17.00 uur
Winterspelen 19.00 uur
za. 10 december

Dis
sco-o
on-Ice

19.00 uur

zzo. 11 december

Schaats
sle
essen 10.00-12.00 uur
Ad Riek
ken vanaf 14.30 uur

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

Handschoenen zijn verplicht tijdens het schaatsen!!
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De Tram biljart al 70 jaar met plezier
ANKEVEEN- Op sommige zaken lijkt
de tijd geen vat te hebben. Wie op
maandagavond bij Het Wapen van
Ankeveen binnenloopt, ziet daar
een groep mannen en één vrouw
bij elkaar die onbekommerd met de
keu de drie ivoren ballen over het
kamgaren laken via de band proberen te raken. Een beeld dat lijkt op
een Polygoonjournaal anno 1959.
Biljartvereniging De Tram viert dit
jaar zijn 70-jarig jubileum.
Op 25 maart 1946 richtten Piet, Jan en
Cees van ’t Klooster met acht andere
heren ‘De Tram’ op, vernoemd naar het
horeca-etablissement op de Kerklaan
te Kortenhoef dat bekend stond als
‘De Paardentram’ of in de volksmond
café Piet van ’t Klooster (nu restaurant
Solo). En die paardentram had weer
te maken met het openbaar vervoer
van vóór de oorlog dat vanuit Hilversum over de Smidsbrug naar Bussum
draafde. Veel over die goeie ouwe tijd
is er niet overgebleven, alleen een vergeelde foto van de oprichters. En penningmeester Joop Hagen, die pas 53
jaar lid is, weet alleen wat zaken uit de
mondelinge overlevering.
Bij De Tram zijn ze niet aangesloten
bij de KNBB. De 17 leden spelen een
onderlinge competitie waarbij Joop
Hagen elke avond nauwgezet bijhoudt
hoeveel punten er gehaald worden.
Het aantal caramboles verschilt sterk:
Ruud Hagen is de lijstaanvoerder met
40 en aan de onderkant hangen een

paar heren rond de 12 als moyenne.
Toch heeft Hagen jr. geen ambitie om
het hogerop op te zoeken: “Oh nee.
Eén avond per week vind ik meer dan
genoeg. Het moet wel leuk blijven.
Het biljarten zit blijkbaar in mijn genen, want ik heb het van mijn vader.
Maar het meest heb ik geleerd van
Kees van Leeuwen.” Op deze club spelen ze libre, het woord zegt het al, een
‘vrij’ spel, zonder teveel beperkende
regels. Ineke, Herman, Johan, Ton,
Cors, Frans, Dirk, Joop, Ruud, Evert,
Piet, Ruud, Rob, Guus, Mark, Krijn
en Eric hanteren de keu om de grote
tafel met zijden van 2,10 bij 1,05 m
vooral voor het plezier. “Ach, weet je,
het gaat vooral om de lol” vertelt Frans
van Ginkel. “Je mag het rustig weten,
ik ben geen natuurtalent, maar het is
een heerlijk ontspannen spel.” Waarbij
het elkaar uit de tent lokken en plaagstoten geven een onontbeerlijk onderdeel is van de sport. Als een speler een
serie afsluit met een wonderschone
carambole, kan Frans het niet nalaten
om te vragen ‘Wist je dat zelf?’. Ook
voorzitter Eric Wouters, helemaal uit
Kudelstaart, houdt van een cynische
opmerking. Maar nu even serieus:
“Natuurlijk goede spullen zijn belangrijk. Maar bij ons zit het verschil
vooral in degene die de keu hanteert.
Het is een kwestie van concentratie en
balgevoel. Je moet de spelsituatie goed
kunnen inschatten. En soms heb je geluk, dan geef je de bal een ros en verrek, dan is-ie soms ook raak.” De on-

derlinge sfeer is zo goed dat een vaste
kern het hele jaar door speelt, ook ’s
zomers als de mussen van het dak vallen. In het Huishoudelijk Reglement
staat dat je € 25, - per kwartaal contributie moet betalen.
Zeskamp
Naast de potjes op de maandagavond
doet De Tram ook mee aan een Zeskamp met vijf andere verenigingen:
twee uit Hilversum, twee uit Nederhorst den Berg en een club uit Driemond. Steeds is een van de clubs gastheer op een wisselende avond. Het is
aan coördinator Ruud Kempers om
een team van zes spelers op te stellen.
Of de mentale of fysieke gesteldheid
bepalend is om geselecteerd te wor-

ASV Petanque’91

Slotdag jubileumjaar
ANKEVEEN- Zaterdag 19 november was de slotdag van het seizoen
2015 – 2016 van ASV Pétanque’91
uit Ankeveen. Op deze dag werd tevens het 25- jarig jubileumjaar afgesloten met een alternatieve ‘Jeu de
Bouledag’.
Door:

Wim Bornhijm

De leden en hun partners werden om
14.00 uur ontvangen met koffie en gebak in de feestelijk versierde kantine.
Wedstrijdsecretaris Marja Nijnuis gaf
uitleg over het verloop van deze dag.
Tevens zouden de kampioenen bekend
gemaakt worden van het afgelopen seizoen, zowel het Piekentoernooi als wel
de Clubkampioen. Maar eerst ging men
op de alternatieve toer, wat een uur in
beslag nam om daarna een hapje een
drankje te gebruiken.
Hierna volgde weer een nieuwe indeling om het programma te vervolgen.

Nadat er diverse toppers op hun .. waren gegaan, kon de wedstrijdleiding
aan de gang om het dagklassement op
te maken. Tussendoor werd er het nodige geconsumeerd. Nadat de maaltijd,
verzorgd door cateraar Han Janmaat
uit de Meent, eenieder goed gesmaakt
had, was het tijd om de prijzentafels
leeg te maken. Als eerste werd de Clubkampioen gehuldigd en dat was Wim
Bornhijm, die volgens de leiding overtuigend de kampioen was van 2016.
Daarna volgde het Waterkippentoernooi waar helaas de 1ste en 2de prijswinnaars John en Frans niet aanwezig
waren en die hun prijs later in ontvangst konden nemen. De 3de prijswinnaar was weer Wim Bornhijm die
dus een geweldig 2016 heeft gespeeld.
Daarna kregen alle deelnemers op
rangvolgorde hun prijs uitgereikt. Als
slot volgde de Dagprijswinnaar en dat
was Elly van Vliet. Ook was er een loterij en daar was een keur aan prijzen die

op de tafel stond en die tot de laatste
kruimel werd geleegd. Na al deze festiviteiten was er nog een gezellig samenzijn, voordat de gasten zijn of haar weg
gingen om naar huis te gaan.
Terugblikkend op 2016 heeft ASV Petanque’91 een fantastisch jaar beleefd
en gaan we door op de donderdagavonden zolang het weer het toelaat.
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den, wilde de keuzeheer niet kwijt aan dit
blad.
Op 21 mei vierde het gezelschap het platina jubileum met een dagje uit. Van Hoorn
met de stoomtrein naar Medemblik, met
de boot naar het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen en als afsluiting een smakelijk
biljartdiner.
Mocht u ook een balletje willen stoten,
dan kunt u zich aanmelden bij Joop Hagen
(035-656 1841).

Nieuws Club 4711
Uitslag Biljartclub 4711
tegen BV Overmeer: 8-6
28 nov.: Mw. D. Giavarra
- Dhr. W. Lam 3-0, Dhr.
B. Worp - Dhr. H. Stalenhoef 2-0, Dhr. A. de Bruin - Dhr. J. Kloosterman 3-0, Dhr. M. Zieleman - Dhr. M.
v.d. Velden 0-3, Dhr. J. Vrijburg - Dhr. W.
Clements 0-3
Uitslag + stand herfstcompetitie biljarten
(zaterdag-poule)
3 dec.: Mw. D. Giavarra (12 pt.), Dhr. M.
v.d. Velden (12 pt.), Dhr. J. van Greuningen
(4 pt.), Dhr. J. van Wijnen (4 pt.), Dhr. W.
Clements (2 pt.), Dhr. M. Zieleman (2 pt.)
Stand aan kop: Dhr. M. v.d. Velden 6-46,
Mw. D. Giavarra 6-39, Dhr. J. van Greuningen 6-39, Dhr. M. Zieleman 6-36
Programma Club 4711
Donderdag 8 dec. 19.30 uur: onderlinge
competitie BV Overmeer, zaterdag 10 dec.
16.00 uur: maandtoernooi koppelklaverjassen.
Algemene openingstijden Club 4711 (ook
voor niet-leden)
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30
uur.
Nieuws Biljartvereniging Overmeer
Uitslag onderlinge competitie 1 dec.:
P. van ‘t Klooster - J. Kloosterman 3-0,
M. v.d. Velden - R. Korteling 3-0, H. Stalenhoef - T. Otten 3-0, W. Clements - M.
Verlaan 1-3, W. Lam - P. van ‘t Klooster 2-0
Programma BV Overmeer: donderdag 8
dec. 19.30 uur: onderlinge competitie.
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Nieuws brandweer
Donderdagmorgen rond kwart over
negen kregen wij een automatische
brandmelding bij het kinderdagverblijf in Veenstaete. Onderweg kregen
wij al van de alarmcentrale door dat
het om een pannetje melk ging dat
was overgekookt. Toen wij ter plaatse
kwamen hadden de begeleiders het
hele kinderdagverblijf ontruimd. Super. Dit moment te gebruiken als een
soort oefening en geen paniek bij de
kinderen. Door middel van een overdrukventilator hebben wij de vieze
lucht zo veel mogelijk uit het pand
geblazen, zodat de kinderen snel aan
hun tussendoortje konden beginnen.
Zaterdag heeft een groot deel van het

korps de training oppervlakteredding
in de praktijk doorlopen. Allen hebben zij een certificaat daarvoor gekregen. Proficiat!
Op maandagochtend 7.45 uur rukten de hulpdiensten massaal uit naar
het bouwproject bij de A. Voetlaan in
Ankeveen. Een topgevel stortte naar
beneden, waardoor een bouwvakker
zich genoodzaakt zag om van de steiger af te springen. Hij belandde buiten
kennis in de sloot, collega’s schoten te
hulp. Het slachtoffer werd direct geanimeerd. Ook een traumahelikopter
was aanwezig. Gelukkig werd de man
weer bij bewustzijn met de ambulance
naar het AMC afgevoerd.

Wijdemeren in Beeld

NEB: waarheid,
Stel: je hebt een prijsvraag gewonnen en
als prijs sta je op het punt om met Max,
niet dat z.g. ouderen-jongeren tv-bedrijf
met al die spinnenweb tv-persoonlijkheden, en ook niet onze mooie koningin,
die soms wel een beetje als een huppeldinges rondloopt, nee met de enig
echte Max, precies Verstappen, op de
zoutvlakte van Utah om een snelheidsrecord te vestigen. Je gaat al gauw 200km,
300km, 350km je voelt je ballen steeds
meer in je broek klapperen. Dan krijg je
via de koptelefoon te horen dat het nu
pas echt gaat beginnen. Je begint direct
peultjes te zweten en bidt tot elke God
die je maar kan bedenken dat de motor
het dadelijk snel zal begeven. Want je wilt
nog niet weg achter die gebreide broek.
Je gebed wordt niet verhoord, de motor
loopt als een zonnetje, de snelheid neemt
toe 400km, 500km. Gewoon naar buiten
kijken durf je niet meer, plots kom je in
de fase van de woede, waarom moest ik
van die gebreide broek ook die prijsvraag
invullen. Max hoor je ondertussen in zijn
wel bekende zuid Nederlands accent op
de boardradio vragen wanneer hij die
speciale boost kan aanzetten om echt
hard te gaan, want hij vindt dit nog niks.
Dan voel je dat de boost wordt aanzet, je
gaat nog harder, 600km, 650km. Je bent
ervan overtuigd dat je laatste minuten
zijn aangebroken. Nu klapperen niet alleen je ballen, en ziet door een spleetje
van je linkeroog dat de 700km/uur net
overschreden wordt. Daarna weet je alleen nog dat je bent uitgestapt en nooit
meer een prijsvraag zal invullen.
Stel: je broer gaat voor zaken op reis.
Hij komt op Schiphol aan, en doorloopt

alle noodzakelijke procedures die tegenwoordig nodig zijn om in een vliegtuig
te mogen stappen. Het vliegtuig stijgt op
en na enkele minuten is de kruissnelheid
bereikt. Je broer kijkt naar buiten en ziet
de wereld heel langzaam onder hen weg
glijden. Verveeld zakt hij in zijn stoel wat
onderuit en probeert een dutje te doen.
Hij ziet door een spleetje van zijn linkeroog dat het nog 4 uur duurt en dat de
snelheid 800km/uur is, en denkt, kan dat
ding nou echt niet harder.
Waarheid: voor jou is een snelheid van
700km/uur onnavolgbaar hard, voor je
broer is 800km/uur lang niet voldoende.
Zo kan de waarheid voor iedereen weer
anders zijn, het ligt er maar aan vanuit
welk perspectief je het bekijkt. Er zijn
mensen die ons milieu door de ogen van
Jan Terlouw zien en ons waarschuwen
voor de schade die wij mensen aan de
aarde aanrichten met ons onverantwoordelijk gedrag. Maar er zijn ook mensen,
gelijk de aanstaande president van de
USA, die dat helemaal zo niet zien. En
zeggen dat er niets aan de hand is met
ons milieu. En dat we opgestookt worden
door de milieumaffia, zodat er allerlei
maatregelen genomen kunnen worden
die hen beperken in het vrije gedrag.
Ik weet natuurlijk niet wat u waarheid
is, maar ik vind 700km/uur heel hard,
en moest een traantje weg pinken bij het
gloedvolle betoog van Jan Terlouw deze
week bij DWDD over meer vertrouwen
in elkaar en de zorg voor onze planeet,
ik vertrouw Jan en Trump een heel stuk
minder.
B.J.M. van der Linden
slotsom@ziggo.nl

Blij met nieuwe woningen in Ankeveen. Maar ontevreden over de overlast zijn de bewoners van de A.
Voetlaan. Met schades en bedreigingen.
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