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Heet maar heerlijk uitje Kortenhoefse ouderen
KORTENHOEF- Op de warmste 13e
september sinds eeuwen stapten
74 Kortenhoefse ouderen, begeleid
door elf vrijwilligers, op de bus voor
de jaarlijkse bustocht.
Door:

Herman Stuijver

Natuurlijk had mevrouw Neijsen van
het Noordereind ook wel mee gewild, maar dat is ’s-Graveland. Het is
en blijft nu eenmaal een decennialange traditie dat deze ouderentocht
alleen voor 75-plussers is uit Kortenhoef, ook al woon je pas een maand
in Veenstaete. Een ander opvallend
element is dat naast de 35 euro die de
gasten zelf betalen de kosten worden
gedragen door een huis-aan-huiscollecte in Kortenhoef. De organisatie
had met pakken vol extra flesjes water
ervoor gezorgd dat de senioren hun
dorst konden lessen, maar ook de defibrillator en EHBO- koffer waren aan
boord. Nadat het instappen van de
dames en heren en het inladen van de
rollators en een enkele rolstoel achter
de rug was, vertrokken de twee bussen
richting de kust.
Het strand van IJmuiden lag er aanlokkelijk bij, doch slechts een enkeling
waagde zich aan het pootje baden. In
het Strandpaviljoen deed het gezelschap zich tegoed aan koffie met gebak. In de goed gekoelde bussen van
Eemland Reizen werd de rit vervolgd.
Door het typisch Noord-Hollandse
landschap, met fraaie stolpboerde-

rijen, rechte sloten en wat schapen,
langs Bakkum, Egmond-Binnen en
Alkmaar stopte de bus uurtje later in
Broek in Waterland, bij de Broeker
Veiling.
Daar was men goed berekend op zo’n
groot gezelschap. In een razende vaart
werd de lunch, met reuzenkroket, uitgeserveerd. Bij de damestoiletten staat
een lange rij, de mannen kunnen zo
doorlopen naar het urinoir, zij vormen een minderheid. Herman van
Eekeren gaat pas voor de tweede keer
mee. “Ik mag niet mopperen, ik kan
aardig overweg met deze hitte” zegt
de 95-jarige die nog regelmatig op z’n
elektrische fiets springt. Bij de Broeker Veiling is alles gericht op hoe het
vroeger was, toen de boten volgeladen
met groenten de veiling binnenvoeren. Een tentoonstellingsruimte met
nostalgische groentekistjes, weegschalen en een compleet ingerichte huiskamer anno 1900. Dan kan een kledingshow natuurlijk niet ontbreken. In een
prachtig Langendijks dialect laat een
gastvrouw in een humoristisch optreden ‘helegaar’ de mode van een eeuw
terug de revue passeren. Zoals Piet
met de kloet om de pramen voort te
duwen of Miep met de kinderwagen
met ingebakerde zuigeling. Of het deftige bruidspaar uit de rijke Beemster.
Duidelijk is in ieder geval dat men het
toentertijd niet al te nauw nam met de
hygiëne, met die ongewassen hemden
en pisgaten.
Daarna begeven de Kortenhoevers
zich naar de oudste veilinghal ter we-

reld. In deze Mijnzaal aan het water
die al sinds 1912 in deze vorm bestaat,
mogen de ouderen mee bieden. Het
systeem was aanvankelijk niet aan iedereen helder, want mevrouw nr. 72
bood zeer rap op 65 kg. uien voor 84
ct. per kg. En zo ging het nog een tijdje
door, de appels, bospenen en bananen
waren zeer geliefd, van ‘doordraaien’
was geen sprake.
Met Jan de Jong voeren de ouderen
vervolgens met de boot door het Rijk
der Duizend Eilanden, waar de tuinders vroegen hun kool en aardappels
op vruchtbare grond kweekten. Een
heerlijk verkoelend tochtje in een
prachtig landschap. Vroeger waren de
overstromingen, veepest en de onder-

Bieden op de Broeker Veiling
linge veldslagen de grootste vijanden, nu is
het een toeristische trekpleister.
Dan huiswaarts, naar Ankeveen, waar de
staf van De Drie Dorpen een uiterst hartelijk welkom heeft voorbereid. Met een
prima maaltijd en lekkere drankjes. Henk
Smit leest in rijmvorm voor hoe deze generatie zich nog best goed voelt, zo op
het oog. Hetty van Doorn vertelt dat het
bestuur bij deze 67e editie van de Kortenhoefse Ouderentocht een slapeloze nacht
had gehad over de hittegolf, maar dat alles
prima is verlopen. En de 91-jarige Adriaan de Ket bedankt traditiegetrouw de elf
dames die zich hebben ingezet voor hun
medemens.

Open Huis NederVecht vrijdag 23 september
Het eerste gedeelte van de nieuwe
woonwijk NederVecht is gereed en
de bewoners hebben hun intrek genomen in hun nieuwe woningen. De
laatste hand wordt gelegd aan de
woonstraten.
Nog een enkele woning wordt afgebouwd en in de komende weken opgeleverd aan de trotse eigenaren. Het is
een ruim opgezette wijk geworden met
woningen en appartementen in een
herkenbare architectuur met een authentiek Nederlands stempel. Schuine
antracietgrijze pannendaken, vriendelijke dakoverstekken, gedetailleerd

metselwerk in gevarieerde roodbruine
aardetinten en herkenbare witte kozijnen.
Kort voor de zomervakantie is de verkoop gestart voor de volgende fase
van NederVecht. In deze fase worden
14 rijwoningen type Wetering en 10
tweekappers type Oever gebouwd. De
bouw van deze woningen zal na verkoop begin 2017 starten.
NederVecht biedt ook de unieke mogelijkheid je eigen woning te ontwerpen en bouwen op een prachtig gelegen vrije kavel nabij de Vecht of aan
het Boezemkanaal. "Een kans waar

mening woningeigenaar van droomt.
Een aantal ontwerpen is al bij ons ingediend. We verwachten dat de eerste
bouwactiviteiten op de vrije kavels dit
jaar starten." Aldus Erik Blok van de
gemeente Wijdemeren.

landerijen. Voor meer informatie over de
nog beschikbare woningen en kavels kijk
op de projectwebsites www.nedervecht.nl
of www.nedervecht-kavels.nl

Bazaar PKN NdB
Kom kijken
Benieuwd hoe deze nieuwe woonwijk
eruit ziet? Kom sfeerproeven tijdens
het open huis op vrijdag 23 september
tussen 16:00 en 18:00 uur in de modelwoning aan de Cederlaan 7 in Nederhorst den Berg. Maak een wandeling
door de reeds gebouwde straten en bewonder het uitzicht over de Vecht of de

De Bazaar van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg is op zaterdag 8 oktober2016
Spullen voor deze bazaar kunt u tussen
9.00 en 12.00 uur inleveren op zaterdag
17 en 24 september en 1 oktober in de
schuur achter bij Dirk van de Broek,
aan de Middenweg 28 te Nederhorst
den Berg.
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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. 25 sept.: 09.30 uur:
W. Vlooswijk,
Wo. 28 sept.: 19.00 uur:
J. Dresmé.
◗ St. Martinus
Zo. 25 sept.: 09.30 uur:
L. Wenneker.
◗ OLV Hemelvaart
Za. 24 sept.: 19.00 uur:
W. Vlooswijk.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 25 sept.: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel
Zo. 25 sept: 09.30 uur:
Dienst in de H. Antonius kerk
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 25 sept.: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 25 sept.: 09.30 uur:
Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 25 sept.: 09.30 uur
Gezamelijke dienst met de Graankorrel in de H. Antonius kerk
Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 25 sept.: 10.00 uur:
R. Speelman
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 25 sept.: 10.00 uur:
J. Henpenius.

Gordijnen en Raambekleding
laminaat, PVC, tapijt, vinyl
Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef
tel. 035-6562680

Activiteiten agenda
WANNEER
18-25 sep.
wo. 21 sep.
do. 22 sep.
za. 24 sep.
za. 24 sep.
di. 27 sep.
wo. 28 sep.
do. 29 sep.
do. 29 sep.
vr. 30 sep.
za. 01 okt.
zo. 02 okt.

TIJD
13.45 u.
20.00 u.
13.00 u.
14.00 u.
19.30 u.
19.30 u.
18.00 u.
20.00 u.
09.30 u.
15.00 u.
12.15 u.

WAT
Vredesweek
Kindermarkt Curtevenne, Kind & Co
Gemeenteraad
Open middag Hist. Kring (tot 16 u.)
Platform Duurzaam Wijdemeren
Overhangend groen infoavond
Overhangend groen infoavond
Smakelijk Gesprek, met PioWij
Extra gemeenteraad (Jaarrekening)
Open Ochtend CDA
Kindervoorst. Kapok, Kunst a/d Dijk
Running Music Festival

WAAR
Kerken Wijdemeren
Curtevenneschool, K’hoef.
Rading 1, Loosdrecht
Kerklaan 89, Kortenhoef
Rading 1B, Loosdrecht
Drie Dorpen, Ankeveen
Spieghelhuys, NdB.
Graankorrel, Zuid 15, Grav.
Rading 1, Loosdrecht
Koetshuis Vlaar,Noord 129,GR
Oude Kerkje, Kortenhoef
ticketbox IJsclub, Ankeveen
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Lezen
Bieb Nieuws
En de winnaar is…
In de vakantie hebben veel Wijdemeerse kinderen heerlijk zitten of
liggen lezen in hun vakantieboeken. Wij waren benieuwd waar jij
je boekje open sloeg. Dus vroegen
wij deze zomer om leuke foto’s van
je ultieme leesmoment. Uit de inzendingen hebben we een winnaar
gekozen en dat is deze foto:

Sta jij op de foto? Kom dan snel langs
bij de BOS. Wij hebben een verras-

singspakket voor jou.
De Kinderboekenweek is dit jaar voor
altijd jong. Volgende maand, van 5 tot
16 oktober, is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Opa’s
en Oma’s. Een zeer toepasselijk thema
voor de bibliotheek. De bibliotheek
is immers voor alle leeftijden. En wij
vinden het altijd heel fijn als opa’s en
oma’s de bibliotheek of BOS bezoeken.
In de Kinderboekenweek zijn er weer
veel activiteiten. Zo krijg je natuurlijk
in de boekwinkel het Kinderboekenweekgeschenk bij besteding van €10.
Maar ook in de bibliotheek hebben we
een cadeautje voor je. Het tijdschrift
Voor Altijd Jong staat helemaal in het
thema van de Kinderboekenweek en
staat vol met wetenswaardigheden,
verhalen en tips voor activiteiten. Dus
kom zeker tijdens de Kinderboekenweek langs bij de BOS op 11 oktober.
En neem je opa of oma mee!
Boekentips Kinderboekenweek
De beste, geweldigste, meest fantastische opa’s ter wereld van Jan Paul
Schutten. Dirk logeert bij zijn opa’s,
maar hij moet wel gewoon naar
school. Zijn opa’s hebben daarom zelf

een fiets voor hem in elkaar gezet.
Maar hoe hij moet fietsen met zo’n
aparte fiets? Vanaf 6 jaar.
Pas op Opa van Vivian den Hollander.
Maak kennis met opa Bullebak: de
chagrijnigste oude knar van de hele
buurt. Met zijn vreselijke snor, nare
baard en gemene prikoogjes ziet hij er
angstaanjagend uit. Maar dan vraagt
mama hem als oppas. Kan die enge
oude man toch een leuke oppas zijn?
Vanaf 8 jaar.
Familiegeheim van Caja Cazemier.
Eva en Annefloor zijn nichtjes die elkaar ontmoeten op de begrafenis van
een oom. Hun moeders hebben bijna
geen contact, dat komt door het oorlogsverleden van de overleden oom.
Eva en Annefloor willen het naadje
van de kous weten. Ze gaan, tegen de
wil van hun familie, op onderzoek uit.
Vanaf 12 jaar.
Nieuwe Biebclubbers gestart
Een nieuw schooljaar en dus weer
nieuwe 8ste groepers die in de BOS
komen helpen met lenen en innemen
van boeken. In de eerste weken hebben de nieuwe biebclubbers alle werkzaamheden uitgelegd gekregen zodat
ze jullie goed kunnen helpen in de
bieb. Veel succes allemaal.
MLP boeken
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Áls je wel eens in de bibliotheek in Loosdrecht bent geweest dan heb je het Makkelijk Lezen Plein (MLP) misschien wel
eens gezien. Voor kinderen die wat meer
moeite hebben met lezen staan daar geschikte boeken. Boeken die spannend en
aantrekkelijk zijn, zonder moeilijke woorden, duidelijke pagina indeling en makkelijk te lezen. Ook in de BOS hebben zijn
er zulke boeken. Ze zijn te herkennen aan
de MLP sticker. Dus heb je moeite met
lezen, kom dan toch gewoon langs bij de
BOS. Wij hebben boeken die je wel echt
leuk gaat vinden. De BOS in Kortenhoef is
elke dinsdag open van 14.00 tot 16.00 uur.
De BOS in Ankeveen is elke dinsdag van
15.15 tot 16.00 uur geopend. In de schoolvakanties is de BOS gesloten.
Naar de film in de herfstvakantie?
Bijna iedere vakantie kun je in alle vestigingen van Bibliotheek Gooi en meer een
leuke jeugdfilm bekijken. Ook in de komende herfstvakantie zijn er films te zien.
We hebben films gekozen die passen in het
thema van de Kinderboekenweek, echte
filmklassiekers. Welke film er precies gedraaid gaat worden is nog een verrassing.
Kom je ook? Opa’s en oma’s zijn ook van
harte welkom. Op onze website kun je alle
informatie vinden. www. bibliotheekgooienmeer.nl

Vrienden van Veenstaete nu ook met website
KORTENHOEF- Wilt u alles weten
over activiteiten voor en door ouderen in Kortenhoef en omgeving?
Dan kunt u dat lezen op de website:
www. vriendenvanveenstaete.nl.
Al in 1987 hadden de senioren van
Brugchelen aan het Noordereind te ’sGraveland hun eigen Vriendengroep
voor talloze activiteiten, twee jaar later gevolgd door de Vrienden van de
Kortenhoefse Oudergaard. Die twee
gingen later samen onder de lange
naam ‘Vrienden van Oudergaard en
Brugchelen’ tot aan 2012. Toen werd de
naam omgezet in Vrienden van Veenstaete, gelukkig was de statutenwijziging slechts een kwestie van de naam
aanpassen. Want de doelstelling blijft
onverminderd het ‘bevorderen van het
welzijn van de bewoners’. Waar dus ook
de omliggende Smeerdijkgaarde, Veenacker en Van Heumenhof bij horen. En
eigenlijk alle ouderen die op ‘ad hoc
basis’ in aanraking komen met de activiteiten.
Voorzitter Ties Hagen hoopt dat door
deze website vooral veel senioren uit
het hele dorp meedoen. Want de Vrienden doen zoveel leuke dingen. Zo was
er afgelopen zondag door Muziektheater Aan Huis een muzikaal rondje
Europa, van de Griekse sirtaki tot het
de Zweedse ABBA. Als u bij Terugblik
klikt, ziet u een lange lijst van diverse

feestjes als het Zomerbuffet, Amicitia,
Koningsdag, Jules de Corte, enz. Webmaster Jan Bijlsma heeft er een overzichtelijk geheel van gemaakt.
Het bestuur van de Vrienden van Veenstaete vindt dat het goed op koers zit,
met steeds meer Vrienden (200+) en
steeds meer belangstelling voor de diverse optredens.
Kopje koffie
Toch zouden de Vrienden willen dat
er nog meer aandacht komt om de cohesie onder ouderen te bevorderen. Ze
zijn daarom op zoek naar een plek in
Kortenhoef waar ouderen samen kun-

nen komen. ‘Dat is natuurlijk erg goed
voor hun sociale contacten en kan mogelijk een bijdrage leveren om mensen
uit hun isolement te halen’ schreef het
bestuur in mei aan B&W van Wijdemeren.
‘Wij willen u vragen om nog eens goed
te kijken naar een centrale plek in Kortenhoef waar dit doel gerealiseerd kan
worden. Kortenhoef heeft zelfs bij de
Meenthof geen plek waar een kop koffie gedronken kan worden. Kortenhoef
heeft wat dat betreft niks te bieden.
Zelfs door particulieren wordt dit niet
opgetuigd. Dat is een groot gemis zelfs
voor jongeren’.

U ziet het, de Vrienden van Veenstaete laten
zich zien en horen. Daarom is deze website
een middel om met elkaar in contact te treden.

Nierstichting
Deze week (18-24 september) staat in
het teken van de landelijke huis-aanhuiscollecte van de Nierstichting. Onze
collectanten zullen hun uiterste best
doen ook bij u langs te komen! Mocht
u niet thuis zijn of niet in het bezit van
klein geld dan kunt u het woord NIER
per SMS sturen naar 4333. Hiermee doneert u eenmalig € 2,00 (exclusief telefoonkosten). Wij wensen de collectanten een succesvolle week toe en danken
u alvast voor uw bijdrage.

Wees Welkom!
Aanstaande woensdag 28 sept. willen we
weer gaan beginnen met de bijbelkring.
De avonden hebben een ontspannen karakter. Onder genot van een kopje koffie
en iets lekkers bespreken we thema's zoals omgaan met autoriteit en karakter, en
wat de bijbel daar over te melden heeft.
Maar als iemand vragen heeft wordt
daar ook aandacht aan besteed. We hopen je/u deze avond te mogen ontmoeten! Aanvang 19:45u, Emmaweg 57 te
Kortenhoef, contact: Jan 0649141192 of
Kees 0655326699
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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
De Triboulet: voor al uw gouden en zilveren sieraden. Geopend van wo t/m za van 11.0016.30 uur. Middenweg 94 Ned.
den Berg. Tel. 0294-252375
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Trompe l’oeil- en landschap
schilderen. nicovanderwolk.nl
035-6563060
RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl
Tandprothetische
praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties klaar terwijl u wacht (ind.
mogelijk). E. du Perronstraat 38,
1382 SZ Weesp. Tel. 0294-418722

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw,Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
edeboerglazenwasserij.com
Bedrijfs – opslag ruimtes te
huur Vanaf 10 t/m 35 m2 – 3
m. hoog Beveiligd – huur p/
wk mogelijk 035-656 3517 –
info@opslagVL.nl
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
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
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.

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.

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
"Bent u uit Balans"
IK breng u in Balans
Voetreflexologie
www.aandachtvoorzorg.nl
Tel:06-57392770
Jan Vos Sierbestrating Aanleg
tuin, vijver en schuttingen. Tel.
0294-252794 of 06-54924508.
www.janvossierbestrating.nl
AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating. Tel. 0294254598.
Lion Hoveniersbedr. BV
Tuinaanleg, -onderhoud,
bestratingen, grondverzet,
gazonrenovatie, verhuur van
minigravers, shovel en hoogwerker 12 m. Tel. 0294-253848
www.lionhoveniers.nl

Aangeboden: Huishoudelijke
Hulp. Tel. 06-49150270.
Goede voornemens?
kom op yogales op
ma.avond in Kortenhoef
www.santosahathayoga.nl
resiabunnik@gmail.com
of bel: 06 31572566
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
035-656 0235
MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kleding
en het maken van Gordijnen en
Vouwgordijnen.
Anneke de Kwant, Ankeveen
035-6562959 / 06-51997751
Schilderwerk groot of klein,
binnen of buiten. Schilder
PMC biedt u altijd een vrijblijvende offerte 06-53148137 of
0294-419844.
TE HUUR: volledig gemeubileerd en gestoffeerd 2 k. appartement, 85 m2, op prachtige
locatie in Kortenhoef, € 1350,per maand incl. gas, water,
licht, internet Ziggo. Parkeren
voor de deur. 06-53477397.

Vanaf 01-02-2016 te huur aangeboden in Ankeveen op Ind. Terrein “De Slenk”

Magazijn/productie ruimte + evt. buitenterrein – kantoor ruimte.
- Ca. 600 m2 (ca. 25m X 24m)
- Ca. 7 m hoog
- Compleet kolomvrije overspanning
- Overheaddeur ca. 5 m + aparte loopdeur
- Dichte/gevlinderde betonnen vloer
- Goede toegang door ruim buitenterrein
Voor meer informatie of bezichtiging:

035-656 3517 / info@verhuizers.nl

Wij hebben een uitgebreid cursusprogramma op onze website staan van b.v. fimoles tot
naailessen van alles wat.
www.hobbykeldervaane.nl
Stalling voor uw caravan,
camper, boot, auto of ???
Zagt Loosdrecht
035-5821326/06-10276728
TE HUUR: een appartement
Ned. den Berg. 06-53543826.
Door de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nederhorst den Berg wordt aangeboden: Woning, Kerkstraat 34
te Nederhorst den Berg. Indeling : beneden; gang,kamer/
open keuken, toilet.
Boven 2 kleine slaapkamers.
Voorzien van cv. Geen tuin of
bergruimte. Richtprijs huur
€ 450. Aanvaarding per 1 november 2016. Aanmelding uitsluitend per email : diaconie@
kerkopdeberg.nl
www.stichtingburosport.nl
lopen, conditie, kracht,
spinnen, voeding, aerobic
core stability, enz.
Thuishulp Woudenberg BV
Wordt jij onze nieuwe
collega? meer info op
thuishulpwoudenberg.nl
Te huur gevraagd kleine
recreatiewoning voorkeur
bij water/bos 0650522226
remdoensen@hotmail.com
AMV CRESCENDO zoekt
muzikanten voor drumband
en blazersensemble. Voor
meer info zie onze website:
www.amvcrescendo.nl
Sloten & Inbraakbeveiliging
Verbouw& Timmerwerk
Bel Fred van Schaik 0294-252127
www.eclipsbouwbedrijf.nl
Jammer Martin...
Dat je niet mee mocht.

Kopij
Aanleveren van tekst Kopij in
Word (doc bestand) opsturen
voor vrijdag16.00 uur en voor
de weekendactiviteiten is de
sluitingstijd: zondag 20.00
uur. Foto’s aanleveren als JPG
bestand, let op de beeldgrootte.
Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl
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Jubilea
Platina huwelijk voor ex-Kortenhoevers
Vorige week maandag was het precies 70 jaar geleden dat Jan van
den Broeck en Willemien Gijzel in
het huwelijk traden. Hoewel het
echtpaar sinds anderhalf jaar in het
Carolushuis in Hilversum woont, is
het verhaal van een platina huwelijk
van twee 95-jarigen die geboren en
getogen zijn in Kortenhoef en ’s-Graveland in dit blad op zijn plaats.
De Hilversumse burgemeester Broertjes kwam op bezoek met een fors boeket, H.M. koning Willem-Alexander
zond hen een persoonlijke brief, evenals de heer Remkes, Commissaris van
de Koning in Noord-Holland. Volop
aandacht dus voor de jubilarissen die
een dag eerder het feestje vierden in het
Tuinhuis van de zorginstelling. Samen
met hun drie kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en partners. Een
bont gezelschap.
“We hebben heel lang verkering gehad” opent Jan van den Broeck. “Dat
kwam door de oorlog. Ik werd te werk
gesteld in Berlijn. We schreven weleens
met elkaar, maar veel brieven kwamen
niet aan.” Het kostte Van den Broeck 14
dagen om lopend terug te keren naar

het dorp waar hij vandaan kwam. “Dat
was wel pittig, hoor. Ik was behoorlijk
ingestort, het heeft me wel een half jaar
geduurd voor ik weer op de been was.”
Willemien was de dochter van een timmerman aan het Noordereind en Jan
was een boerenzoon van de Koninginneweg, aan de andere kant van de vaart.
Mevrouw Van den Broeck vertelt dat ze
elkaar al van jongs af aan kenden via de
School met den Bijbel, de verenigingen
en de kerk.
Op 12 september 1946 trouwden Willemien en Jan. Eerst in het oude ’sGravelandse gemeentehuis met de trap
vlak naast het huidige restaurant Vlaar
en later in de NH-kerk aan hetzelfde
Noordereind. “Het was een hele mooie
dag” weet Jan van den Broeck nog die
eraan toevoegt dat het ook een groot
feest was in het pas gerestaureerde
Wapen van Amsterdam. Die klus was
geklaard door zijn schoonvader, aannemer Gijzel. Overigens was het een
dubbele bruiloft, want ook Willemiens
zus trouwde op dezelfde dag.
De Kortenhoevers kennen Jan van den
Broeck voornamelijk als de man van de
PEN waar hij 31 jaar voor werkte. “Ik
was technisch ambtenaar in een groot

gebied tot aan Ouderkerk. Het was
best hard werken met die ongeregelde
diensten.” Toen de PEN overging naar
NUON was dat de gelegenheid om op
63-jarige leeftijd te stoppen met werken. Daarvoor had Jan al 18 jaar bij installatiebedrijf Birkhoff gewerkt. Ook
Willemien heeft veel gewerkt, onder
andere in wasserijen en in de huishouding.
Het was voor het echtpaar emotioneel
zwaar om na 58 jaar hun vertrouwde
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woning aan de Kerklaan te verlaten, maar
het was noodzakelijk. Nu zijn ze beide zeer
tevreden over de verzorging in hun nieuwe
behuizing, hoewel de toekomst ongewis is.
Want het Carolushuis zal worden vervangen door nieuwbouw. “Weet u, 70 jaar samen, gaat veel sneller dan je denkt. Ik weet
veel dingen nog als de dag van gisteren. Het
was en het is een mooie tijd” zegt Jan van
den Broeck. “Je moet het goede en kwade
met elkaar mengen, dan valt het best mee”
sluit mevrouw Van den Broeck af.

‘Running Music Festival’ vol verrassingen
Zondag 2 oktober is het zover, dan wordt in Ankeveen het
‘Running Music Festival’ georganiseerd door Muziekvereniging
De Vriendschapskring, die dit jaar
precies 110 jaar geleden werd opgericht. In de afgelopen jaren is de
vereniging fors gegroeid en zijn er
verschillende nieuwe afdelingen
bijgekomen. Een aantal daarvan zal
zondagmiddag optredens verzorgen, die op maar liefst vijf podia in
Ankeveen zullen plaatsvinden.
We delen het publiek in twee groepen
in. Vanaf 12.15 uur is de ‘ticketbox’ bij
de IJsclub (tegenover de kerk) open
en volwassenen kopen daar voor 7,50

euro een ‘passe partout’. Dit bedrag is
inclusief twee drankjes. Kinderen tot
12 jaar doen gratis mee, tieners tussen
12 en 18 jaar betalen 5 euro, inclusief
twee frisdrankjes. Er is een ‘rode groep’
en een ‘blauwe groep’. De ‘blauwe groep’
start met een spectaculaire verrassingsact in het gebouw van de IJsclub.
We verklappen nog niet wat dit is, maar
gelooft u me, dit wordt heel bijzonder
en moet u zeker één keer in uw leven
hebben meegemaakt. Als de blauwe
groep in het IJsclubgebouw zit, gaat de
‘rode groep’ kijken en luisteren naar de
‘Big Bad Bruce Band’ in de feesttent op
de Stichtse Kade. Een uur later wisselen
de rode en blauwe groep om, weer een
uur later wandelt het publiek naar De

Dillewijn, Het Wapen van Ankeveen of
LEKR voor weer andere verrassende
optredens, enzovoort. Al met al is het
programma zo in elkaar gezet dat alles
aan de beurt komt.
Swingende muziek en dans
Wat kan men naast de verrassingsact
en de bigband verder verwachten op
2 oktober? Om te beginnen staat er in
Het Wapen van Ankeveen de Rhythm
& Bluesband ‘Peaty Soil’. Toneelvereniging DSO verzorgt in De Dillewijn
de intermezzo’s in de vorm van korte,
humoristische sketches. Restaurant
LEKR is ook één van de podiumlocaties en is die middag het domein van
het swingende koor ‘All Directions’

’t KOOR! …. dat smaakt naar meer
Zingen in een koor is leuk, leerzaam
en heel erg gezond, dat is zelfs wetenschappelijk bewezen. Maar er zijn
zoveel koren in Gooi & Vechtstreek,
dat je er bijna geen chocola van kunt
maken. Hoe vind je nou precies dat
koor dat perfect bij jou past?
Op zondag 25 september vindt in het
Muziekcentrum van de Omroep in
Hilversum de vierde editie plaats van
de Proeverij van Gooise Koren, een
initiatief van de Stichting Amateur-

koor. Van 12.00-16.00 uur mag je gratis deelnemen aan de tientallen korte
repetities van zestien amateurkoren.
Kies deze dag zelf het lekkerste koor
van jouw smaak. Het programma is te
vinden op www. amateurkoor.nl
’t KOOR! is om 12.00 uur en 13.30 uur
aan de beurt om te laten zien en horen
hoe leuk en inspirerend een repetitie
kan zijn, waarin wordt toegewerkt naar
in ons geval het Kerstconcert van 17
december. Wij zorgen ervoor dat de
bladmuziek aanwezig is, zodat je ook

zelf mee kunt doen en ervaart hoe het
is om tussen zoveel enthousiaste koorgenoten je partijtje mee te zingen. Als
het proeven naar meer smaakt, nodigen
wij je van harte uit om op de e.v. twee
donderdagen naar onze open repetities te komen. En als je de smaak echt
te pakken hebt, zing je gewoon lekker
mee bij ons Kerstconcert. We repeteren
elke donderdagavond van 19.45-22.00
uur in het Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33 in Hilversum.
Meer informatie: www. tkoor.nl

onder leiding van dirigent Bruce Skinner.
Naast LEKR komt een groot ‘springkasteel’
voor de kleintjes en ‘last but not least’ zal
het blaasorkest onder leiding van dirigent
Ronald de Haan in de grote feesttent aan
de Stichtse Kade om 17.00 uur een groots
afsluitend concert verzorgen. Het slot daarvan wordt zeker uniek, want daaraan zullen
ook diverse gastmuzikanten aanschuiven.
Op de Stichtse Kade nr.1 (naast de feesttent) komt een ‘eetplein’, maar ook in het
IJsclubgebouw, bij Het Wapen van Ankeveen en bij LEKR kan men de inwendige
mens versterken. Kortom, dit wordt een gezellige, ontspannen, swingende en bijzondere zondagmiddag. Tot ziens op 2 oktober
in Ankeveen. Kijk voor meer info ook op:
www.vriendschapskring.nl

Open Dag Wijngaarden
Dit weekend zijn er de landelijke open
dagen op de wijngaarden. In het Gooi
kunt u op zaterdagmiddag terecht in de
wijngaard op het landgoed Hilverbeek
in ‘s -Graveland. In deze mooie ommuurde tuin uit begin 1700 zijn de mensen van Tuinderij Land en Boschzigt in
2008 begonnen met een wijngaard. In
voorjaar 2009 konden er 1800 druivenstokken van het ras Solaris geplant worden. Zaterdagmiddag 13.00 tot 17.00
uur; Leeuwenlaan 3, ’s-Graveland; tel:
Sijmen Brandsma, 06-45670720.
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De lekkerste!
250 gram speculaasjes
met amandeltjes € 3,65
zonder € 3,50

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

De natuur is zo mooi
Mirjam de Hiep was boswachter en schaapherder.
Met partner Mark, de kinderen Suzanne en Gijs en
bordercollie Loes trekt ze er vaak op uit.
Haar liefde voor de natuur is zo groot dat ze die
graag op de lezer wil overdragen. Verhalen vol
verbazing, verwondering en ontroering.

Stoere manen en functionele vrouwen
Rondom de tafel aan de koffie had ik het met
een groep vriendinnen over het feit dan in de
natuur mannetjes vaak mooier zijn dan de
vrouwtjes. De grote vraag was natuurlijk in
deze groep vrouwen, “waarom is dat bij mensen
andersom?” Bij mensen zijn de vrouwen toch
veel mooier? Toch?
Mannetjes en vrouwtjes van één soort kunnen
er heel anders uitzien. Eenden zijn een goed
voorbeeld. Mannetjes zwemmen met prachtige
kleuren door de sloot terwijl het vrouwtje onopvallend bruin meezwemt. Mannetjes pauwen
hebben fantastische kleuren en enorme veren.
Het vrouwtje is kleiner, bruin en mist de imposante staart. Dit heet seksuele dimorfi, tweevormigheid in één soort. Dit heeft alles te maken
met taakverdeling en gedrag. Vrouwtjes zijn er
om eieren uit te broeden en voor de jongen te
zorgen. Om met een vrouwtje te mogen paren
moet een mannetje met zijn pracht en praal
met de concurrerende mannetjes strijden. Zij
kiest niet voor het mooiste mannetje, zij paart
met degene die alle anderen heeft overwonnen. Vrouwtjes zijn bruin/grijs om zo de eieren
onopvallend te kunnen uitbroeden. Ze moet
de jongen kunnen grootbrengen zonder met
een kleurig verendek aandacht te trekken van
roofdieren. Toch zijn er heel veel diersoorten
waarbij er bijna geen verschil te zien is tussen
mannetjes en vrouwtjes. De taakverdeling is
wel gelijk, maar de strijd om een vrouwtje gaat
dan vaak met hand en tand. Kracht en slimheid
spelen dan een grotere rol. Het mannetje dat
anderen verslaat mag met haar paren.
Deze mannetjes hebben vaak wel een andere
bouw. Ze zijn groter, sterker en breder. Soms
uitgerust met hoorns, een gewei of zoals de
leeuw met manen. Dit alles om beter te kun-

nen vechten. De leeuw heeft zijn manen om
zich groter te kunnen laten lijken en zijn hals
te beschermen tijdens een gevecht. (Zouden
de baarden en snorren van mensen-mannetjes
daar ook voor dienen? Geen idee.)
Er zijn ook diersoorten waarbij het vrouwtje
juist groter en sterker is. Zij moet eieren dragen
of soms zelfs het mannetje. Bij padden en kikkers is dit het geval.
Maar hoe zit dat dan bij ons mensen? Dat er
een groot verschil zit tussen mannetjes en
vrouwtjes is wel duidelijk. Uiterlijk maar ook in
gedrag.
Ons lichaam heeft net zo’n basisfunctie als bij
vissen, kikkers, elanden of wat voor een diersoort dan ook. Een vrouwenlichaam kan kinderen krijgen en voeden. Een mannenlichaam
is sterk om te kunnen vechten en jagen. Alles in
ons lichaam heeft zich daar volledig op gericht
en ja dames, zelfs het vasthouden van extra vet
heeft een functie, we moeten reserves hebben
voor de kinderen.
Mensenmannetjes hoeven niet letterlijk meer
te vechten voor mensenvrouwtjes. Toch is er
wel degelijk een strijd. Mensenvrouwtjes vallen
nog massaal als een blok voor mooie, brede en
sterke mensenmannetjes. Maar wat er bij mensen nog meer speelt is het ‘denken’. Uiterlijk is
niet meer het enige waar mannetjes mee kunnen strijden. Intelligentie, werk, afkomst tellen
misschien ook ergens mee. Dieren hebben daar
geen last van. Dieren ‘vinden’ niet zoveel. Mensen hebben een oordeel en een mening. Voor
dieren is dit niet aan de orde, zij handelen uit
instinct.
Wie in de mensensoort nou mooier is, laat ik
maar in het midden. We zijn een onderdeel van
de natuur.... En in de natuur is alles mooi!!

verbouwen

Open Ochtend CDA
nieuwbouw

Opnieuw organiseert het
CDA Wijdemeren in de Week
tegen de Eenzaamheid, die
dit jaar gehouden wordt van
22 september tot en met 1
oktober, een Open Ochtend.
Op vrijdag 30 september van
9.30 tot 12.00 uur bent u van
harte welkom op onze Open
Ochtend waar gezelligheid en
muziek centraal staan. De Open
Ochtend wordt gehouden in het
Koetshuis van Restaurant Vlaar,
Noordereinde 129 te ’s-Graveland. De toegang is gratis.
Samen vormen wij de samenleving waar wij in leven. Met
elkaar kunnen wij zorgen dat
dit een betrokken samenleving
is. Aandacht voor een ander,

omzien naar elkaar en gezelligheid met elkaar staan hoog in
het vaandel bij het CDA Wijdemeren. Tijdens deze ochtend is
er natuurlijk een kopje koffie of
thee, een drankje en tijd om elkaar te ontmoeten. Maar om de
ochtend nog sfeervoller te maken, hebben wij voor muzikale
omlijsting gezorgd. Conservatoriumstudente Fieke Neijsen
zorgt met haar gitaar en zang
voor de muzikale noot. U bent
van harte welkom!
Voor vervoer kunt u bellen met
Ymkje van ’t Riet (06 – 25 38 16
74) of mailen via: info@ wijdemeren.cda.nl. Laat het ons dan
uiterlijk 28 september weten.
Dan halen we u even op en brengen wij u na afloop weer thuis.

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa:
do. 22 sept. film, vr. 23 sept. cabaret, zo. 25 sept. jeugd, do. 29
sept. film. Info: www.wesopa.
nl
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
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Ondernemers
21-jarige Mats begint eigen bonbonzaak
NEDERHORST DEN BERG – “Barbara,
dit moet je echt even proeven. Ogen
dicht, mond open!” Voorzichtig neem
ik een hapje. Wauw! Als ik mijn ogen
opendoe, zie ik een bakje met kleine
chique bonbons staan. “Hier moet je
over schrijven!” De bonbons blijken
gemaakt door een 21-jarige jongen
met heel veel horeca-ervaring en zijn
passie heeft gevonden in bonbons.
Mats Smit (21) doet de deur open van
het huis van zijn ouders in Nederhorst
den Berg. Bij binnenkomst valt mijn
oog gelijk op de stoelen voor de keuken. Mats lacht en zegt: “Ja, de hond
mag nu niet meer in de keuken. Alles
moet clean blijven.” De jongen woont
nog bij zijn ouders thuis en heeft een
deal kunnen sluiten met zijn ouders.
Een deel van de keuken heeft hij ingericht en als hij bezig is, koken zijn ouders niet en andersom. “Ik ben heel blij
dat mijn ouders het goed hebben gevonden. Ook vanwege dat we de keuken nu delen. Als het te warm wordt
dan kan ik mijn werk niet goed doen.”
Tijdens zijn niveau 2 koksopleiding

liep hij stage bij The College Hotel.
“Daar heb ik mezelf opgewerkt in de
keuken in drie jaar.” Daarna is Mats
doorgegaan naar niveau 4, een tweejarige opleiding. Daar leerde hij de
kneepjes van de warme keuken, koude
keuken en patisserie. Een jaar werkte
hij in het Okura Hotel in Amsterdam.
Daar maakte hij dag in dag uit bonbons. “De eerste dag was het nog niet
echt mijn ding. Maar uiteindelijk bleek
ik er veel van mijn creativiteit in kwijt
te kunnen. Je moet heel precies zijn
en veel geduld hebben.” Mats is heel
tevreden over zijn tijd bij het Okura
Hotel. “Bij het Okura zitten er veel van
de ‘oude garde’. Ik heb daar veel smaak
ontwikkeld. Ik wilde steeds wat nieuws
proberen. Zij gingen voornamelijk uit
van het bekende. Ik wilde nieuw, soms
misschien rare combinaties. En het
werkte, want ze vonden het steeds weer
erg lekker!”
Mats ging weer terug de keuken in bij
het Rosarium in het Amstelpark. Daar
deed hij de koude kant en de patisserie. Ook daar maakte hij bonbons. De
keuken zelf gaf hem niet veel voldoe-

ning meer, dus wilde hij wat
anders en ging hovenieren. Hij
zou beginnen aan de opleiding
tot hovenier en had al een stageplek geregeld. “Toch kon ik
de bonbons niet loslaten en
maakte ze al thuis. Op een gegeven moment kwamen er zo
veel aanvragen binnen dat ik
me heb ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met als
naam Smit’s Delicious. Er komt
nu zoveel op me af.” Mats lacht.
“Ik heb nu toch de opleiding
tot hovenier maar stopgezet.”
Het geheim van de bonbons van Mats?
Het totale plaatje. Het begint al met de
ingrediënten. Hij haalt alleen de beste
chocolade, uit België. En hij is niet
bang om te experimenteren. De buitenkant van de bonbon inspireert hij
op wat er in zit. “Ik ga werken met de
seizoenen. Om de drie/vier maanden
ga ik zes verschillende smaken maken.
In de zomer fris en fruitig. In de winter
misschien wel met glühwein of speculaas.” Een van mijn favorieten is die
met honing, maar die met tonkaboon
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is ook verrukkelijk! De jongeman verkoopt de bonbons per stuk, niet per gram.
“Iedere batch bonbons is drie dagen werk.
De buitenkant en de kleur, het vullen en
het dichtmaken. Je hebt er echt geduld
voor nodig.”
Uiteindelijk hoopt Mats een eigen zaak
te openen. “Ik zit nu al boordevol ideeën
voor kerst, Valentijn, sinterklaas en cadeaudoosjes.” Binnenkort komt zijn website en facebookpagina online. Neem contact mee via: 0620665697
Of info@smitsdelicious.nl

Blikseminslag geeft extra power aan gospels
Een blikseminslag op het dak van De
Dillewijn zorgde ervoor dat de haan
in de goot belandde en, veel erger,
de licht- en geluidsinstallatie ernstig
werd beschadigd. Het leek wel of
die bliksemflits afgelopen zondag
het gospelconcert van Far Out en
Denise Jannah daardoor nog meer
power gaf voor een volle theaterkerk. Natuurlijk na de Allerhoogste
die voor het zestal duidelijk op nummer 1 staat.
Dankzij vrijwilliger Stijn en consorten
was de schade de zaterdag ervoor met
tien uur werk tijdelijk hersteld, zodat de
‘Grand Opening’ van het seizoen in Ankeveen alsnog een spektakel werd. Drie
dames en twee heren, met SurinaamsCaraïbische roots, vormen samen Far
Out dat met passie en geloof de gospels

zingt. Gospel is het evangelie, maar betekent gewoon ‘goed nieuws’. Vanaf de
allereerste klanken werd je meegesleurd
in hun muzikaliteit. Prachtig harmonieuze zangpartijen, hartverscheurende
solo’s en ritmisch heupwiegen brachten de zaal direct in de sfeer. Applaudisseren werd gewaardeerd, maar het
overwegend 50+ publiek werd ook uitgenodigd om staand mee te dansen, te
stampen, te klappen en te zingen. En dat
was een fraai beeld, ook in het donker.
Hoewel het kwintet, blinkend van het
goud op hun lichaam, hun liefde voor
God niet onder stoelen of banken stak,
was het zeker geen poging om de bezoekers te bekeren. ‘God, He Reigns’ was
een van die swingende nummers, ook
voor de atheïsten in Ankeveen. Denise
Jannah begon ingetogen met ‘I believe’,
zonder muziek, zo loepzuiver dat het

kippenvel zijn werk deed. Vervolgens
zong zij nog een paar prachtige vocals,
ook met de groep. Een mooie opening
van het seizoen. Ook voor de artiesten
die aan het eind, met zichtbaar plezier,

Eerste Loosdrechtse Dijk-festival
LOOSDRECHT - De première van het
Dijkfestival in de Porselein Haven op
23-24-25 september 2016 belooft
een afwisselende driedaagse te worden waar de zomer op een oergezellige wijze met elkaar kan worden afgesloten. Kijk in het programma, en
doe mee, dan zien we elkaar op het
eerste Loosdrechtse Dijkfestival.

feestavond met muziek uit de jaren 7080-90. Op zaterdag 24 september zijn
er van 12.00-18.00 uur diverse kinderactiviteiten in en om de haven: ervaar
de watersport tijdens een zeilles of een
kanotocht en ontdek de Loosdrechtse
Plassen en Vuntusgebied vanaf een
boot. Of beleef spannende avonturen
op ons pirateneiland.

Op vrijdagavond wordt het festival geopend met de Hermes House Band. Een

Lichtjestocht
Op zaterdag 24 september viert Loos-

drecht voor de eerste keer het einde van
het vaarseizoen met een lichtjestocht
van kleine bootjes vanaf de Porseleinhaven.
Het vertrek is rond 20.00 uur naar de
Vuntusplas en om 22.00 uur is iedereen terug in de Porseleinhaven met om
22.15 uur de prijsuitreiking. Aansluitend zal om 22.30 uur het vuurwerk afgestoken worden op de 1e plas voor de
Porseleinhaven.

vier bekende meezingers toe voegden aan
het concert. Hallelujah, Amen.
Foto: Lady M Artistique

En verder
Op zondag 25 september kunt u genieten
van een licht klassiek concert met de Vegas
Strings & Deborah Carter o.l.v. Pieter van
den Dolder van 12.00-13.30 uur.
Ook is er de eerste editie van de Dijktot-Dijk-loop, een 10 kilometer lange
prestatieloop. Inschrijven en startnummer ophalen kan in de tent bij de Porseleinhaven uiterlijk tot 13.30 uur. Voor de
jeugd is er een Kidsrun, een prestatieloop
over 1,1 km. De start is om 14.00 uur op
de Spinaker, daarna ren je over de OudLoosdrechtsedijk. Gratis inschrijven kan
op www.stichtingsloep.nl bij Dijkfestival.
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Ontvangt u zorg van een naaste?
Vraag de mantelzorgwaardering aan
Ontvangt u zorg van een
familielid, een vriendin, een
buurman of een andere
naaste? Dan kunt u met een
VVV Cadeaubon of een geldbedrag uw mantelzorger
waarderen voor alle zorg die
hij of zij biedt.
Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg
omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie zij zorgen.
Mantelzorg is niet de alledaagse zorg
voor bijvoorbeeld een gezond kind en/
of partner. Een mantelzorger kiest er
niet voor om te zorgen: het overkomt
je omdat je een emotionele band hebt
met degene die zorg nodig heeft.
Waardevol
Wethouder Van Henten: “De afgelopen periode heb ik met verschillende
mantelzorgers gesproken over het
vele werk dat zij verrichten en hoe de
gemeente hierin kan ondersteunen.
Vaak kreeg ik te horen: ‘Mantelzorg,
dat doe je gewoon’. Ik heb daar grote
waardering voor. Met dit compliment willen we als gemeente aangeven dat wij de inzet van mantelzorgers heel
bijzonder en waardevol vinden.”
Aanvragen
Alleen zorgontvangers kunnen de waardering aanvragen.
Doe de aanvraag vóór 30 oktober 2016 via:
www.wijdemeren.nl/waardering.

Het aantal geslaagde woninginbraken in Wijdemeren is
flink gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Van 38
inbraken in de eerste acht maanden van 2015 naar 13
inbraken in de zelfde periode van 2016; een afname van
65,8%. Eenzelfde trend is ook in de andere gemeenten
van de Gooi & Vechtstreek waarneembaar. De totale
afname van 28,7% in de regio komt zeer waarschijnlijk
door de gezamenlijke aanpak tegen woninginbraken.

Kort
Bomen Horn- en Kuijerpolder
Op donderdag 29 september is er om 20.00 uur
in Amaris De Kuijer (J. Israëlslaan 2, Nederhorst
den Berg) een bewonersavond over de bomen in
de Horn- en Kuijerpolder. De laatste jaren zijn in
de Jan Steenhof, Frans Halshof, Rembrandt van
Rijnhof, Jacob van Ruijsdaelstraat en Pieter de
Hooghlaan meerdere bomen gestorven en gekapt. Bij de herinrichting van de betreffende straten zouden er nieuwe bomen worden geplant.
Omdat de herinrichting nog enige tijd op zich
laat wachten (planning vooralsnog 2019-2020),
willen we graag samen met de bewoners kijken
of we de groeninrichting tijdelijk aantrekkelijker
kunnen maken. De bewoners van de betrokken
straten zijn uitgenodigd om deze avond bij te
wonen.

Nieuw-Loosdrechtsedijk dicht
De Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht is op
dinsdag 27 september tussen 18.30 uur en circa
01.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Het
betreft het gedeelte tussen de huisnummers 190
tot en met 213. Dit in verband met nader onderzoek naar de aanrijding waarbij in maart dit jaar
een 19-jarige inwoonster van Hilversum kwam
te overlijden. De bewoners zijn vorige week door
de politie geïnformeerd over de afsluiting en het
onderzoek. Meer informatie:
www.wijdemeren.nl/wegafsluitingen
Voorwaarde is dat de mantelzorger gedurende drie
maanden, voor minimaal acht uur per week, informele
ondersteuning biedt. Het bedrag van de waardering
wordt bepaald op basis van het aantal aanmeldingen.
Het minimum is 150 euro en het maximum 200 euro per
zorg ontvangende inwoner. Versa Welzijn behandelt alle
aanvragen en geeft advies over toekenning van de waardering, telefoon: (035) 62 31 100.

Minder misdrijven in Wijdemeren
Het totaal aantal misdrijven in Wijdemeren
is de afgelopen acht maanden met 7,1%
gedaald ten opzichte van dezelfde periode
in 2015. In de gehele Gooi en Vechtstreek is
het aantal misdrijven afgenomen met 6,2%,
zo blijkt uit het veiligheidsrapport dat de
gemeente onlangs van de politie ontving.

21 september 2016

Jeugdoverlast
Het aantal meldingen van jeugdoverlast is met 34% gestegen. Opvallend is dat 50 van de 67 meldingen afkomstig zijn uit Loosdrecht. Waarschijnlijk is hier een jeugdgroep actief. Ook het aantal vernielingen is gestegen van
66 in 2015 naar 79 in de afgelopen periode in 2016. De
meeste vernielingen komen voor in Loosdrecht. Het is
mogelijk dat er een verband bestaat tussen de toename
van het aantal vernielingen en het aantal meldingen van
jeugdoverlast.
Bedrijfsinbraken
Waar het aantal bedrijfsinbraken in 2015 nog een probleem was, zien we nu weer een daling van 56,5%. De
tien bedrijfsinbraken die dit jaar gepleegd zijn, waren
vooral in Loosdrecht. Waarschijnlijk is dit gedaan door
een groep die ook in buurgemeente Hilversum actief is.

Overhangend groen
De gemeente organiseert drie informatieavonden
over overhangend groen. Tijdens deze avonden
kunnen inwoners die een brief van de gemeente
hebben ontvangen over beplanting die te ver
over openbaar terrein hangt, vragen stellen en
advies inwinnen over te verrichten (snoei)werkzaamheden. De informatieavonden starten om
19.30 uur.
- 26 sept: Loosdrecht, raadzaal gemeentehuis
- 27 sept: Kortenhoef, ’s-Graveland, Ankeveen,
De Drie Dorpen
- 28 sept: Nederhorst den Berg, Het Spieghelhuys

Volg ons @gemwijdemeren

Op www.wijdemeren.nl/veiligheidsbeeld vindt u meer
informatie over het veiligheidsbeeld in Wijdemeren.
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Afscheidswijzer gelanceerd
Van taboe naar tijdige oriëntatie; onder die
noemer werd op zaterdag 10 september de
afscheidswijzer Gooi en Vechtstreek gelanceerd. In deze brochure zijn de mogelijkheden voor een uitvaart in Wijdemeren en in
de regio in kaart gebracht.
Kinderhofjes
In de afgelopen periode heeft de gemeente diverse aanpassingen gedaan op de vijf gemeentelijke begraafplaat-

sen. Zo zijn er speciale kinderhofjes aangelegd en hebben
de begraafplaatsen diverse bestemmingen gekregen voor
de as van uw dierbare. De gemeente Wijdemeren heeft
geen eigen crematorium, maar u kunt er wel voor kiezen
om de as op een Wijdemeerse begraafplaats uit te strooien of in een urnengraf of urnenmuur te plaatsen.
Alle mogelijkheden voor een uitvaart in de gemeente
Wijdemeren zijn inzichtelijk gemaakt in de afscheidswijzer. De brochure is te downloaden via
www.wijdemeren.nl/afscheidswijzer

Financiële ondersteuning voor kinderen
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen
en dit zorgt voor extra kosten. Woont u in
Wijdemeren en heeft u een laag inkomen
en kinderen?
Dan kunt u extra geld ontvangen. Bijvoorbeeld voor een
computer. Dit zijn de mogelijkheden als u in aanmerking
komt:

• Declaratiefonds Kindertoeslag voor (schoolgaande) kinderen onder de 18
• Declaratiefonds Computervergoeding voor schoolgaande kinderen vanaf groep 3
• Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
• Stichting Leergeld
Ga naar www.wijdemeren.nl/minimabeleid voor meer
informatie en het aanvraagformulier.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Ankeveen
- Arnoud Voetlaan 16: plaatsen dakkapellen op woningen nieuwbouwproject “Mooi Anke” (06.09.16)
- Stichtse Kade 39: uitbreiden en vergroten bijgebouw (04.09.16)
Kortenhoef
- Koninginneweg 58 f: plaatsen dakkapel (05.09.16)
- Kortenhoefsedijk 99: plaatsen tijdelijke units voor restauratiewerkzaamheden boerderij/hooiberg (31.08.16)
Loosdrecht
- Horndijk 11: plaatsen twee dakkapellen (07.09.16)
Nederhorst den Berg
- Randweg: kappen boom (14.09.16)
- Slotlaan sectie A 1643: aanbrengen windvaantje op dak van de muziektent (31.08.16)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 65 59
557. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
’s-Graveland
- Noordereinde t.o. nr. 247: kappen eik (05.09.16)
Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 28: uitbreiden uitbouw (15.09.16)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 218: tijdelijk plaatsen overkapping, buitenbar
en vlonders (07.09.16)
- Veendijk 21: wijzigen havenindeling (14.09.16)
Nederhorst den Berg
- Jan Steenhof 18: plaatsen openslaande deuren (09.09.16)
- Overmeerseweg 33: verbouwen en vergroten woning (07.09.16)
- Overmeerseweg 34: vergroten woning (02.09.16)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende
aanvragen met zes weken verlengd:
Breukeleveen
- Herenweg 66: bouwen woning
- ’t Breukeleveensemeentje 3: vervangen woning

’s-Graveland
- Ankeveensepad: plaatsen voetgangersbrug Landgoed Boekesteyn
Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 32: verbouwen woning

Kennisgeving incidentele festiviteiten
Loosdrecht
- De Haven Club, Veendijk 3, op 30 september 2016
- De Haven Club, Veendijk 3, op 1 oktober 2016
- Café ’t Praethuys, Nieuw-Loosdrechtsedijk 215b, op 1 oktober 2016

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

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van toepassing.

- A.A. van Dijk, geboren 06-04-1977
- D.C. East, geboren 25-02-1973
- L.R. Plaisier, geboren 14-04-1995

Aangevraagde vergunningen/ontheffingen
APV en Bijzondere Wetten

Betrokkenen zijn per 14 september 2016 uitgeschreven naar Land
Onbekend.

Nederhorst den Berg
- IJsclub Nederhorst den Berg, parkeerterrein voor Blijklaan 1a,
Nederhorst On Ice, meerjarenvergunning voor 2016 tot en met 2020
(periode november – januari)
U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij cluster Vergunningen). Belanghebbenden
kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat
tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de
besluitvorming.

Verkeersbesluiten
Kortenhoef
- A.W. van Voordenlaan t.h.v. huisnr. 25 Kortenhoef: opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met omstandigheden
belanghebbende
- Ireneweg t.h.v. huisnr. 27 Kortenhoef: opheffen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband omstandigheden belanghebbende, 31-08-2016
Loosdrecht
- Oppad t.h.v. huisnr. 25 Loosdrecht: aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap belanghebbende, 4
augustus 2016 (bij GPP met aanvrager)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op afspraak, inzien
in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. Voor informatie
kunt u contact opnemen met afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via
telefoonnummer: (035) 65 59 557.
Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen haakjes)
kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een uitspraak van de
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u
een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus
190, 1230 AD Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling
indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 59 557. Het indienen
van een zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van
het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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Debat Zagt bittere teleurstelling

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van de advertentie
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag
12.00 uur. Tarieven € 0,51 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,67 per mm per kolom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Per direct gezocht: Chauffeur-verhuizer
Van Leeuwen verhuizingen behoort tot het MKB en verzorgt hoofdzakelijk particuliere verhuizingen en diverse
transporten. U werkt in een betrokken en hecht team
waar kwaliteit hoog in het vaandel staat.
Aanbod: - Gunstige arbeidsvoorwaarden volgens CAO
- Goed salaris, met doorgroei mogelijkheden
- Afwisselend en zelfstandig werk
in een leuk team
- Opleidingsmogelijkheden
Gaarne reacties t.a.v.: Frans van Leeuwen
T: 035- 656 35 17 E: info@verhuizers.nl

Gé en Mariska bedanken
Mariska en Gé Leurs van het gelijknamige Hoveniersbedrijf waren zeer verrast door de vele mailtjes, brieven en felicitaties ter
gelegenheid van het 30-jarig bestaan van hun bedrijf. Zij willen
iedereen hartelijk danken die hen heeft gefeliciteerd, in welke
vorm dan ook.

Programma Dillewijn
Over een kleine mol die……..
Het zal je als mol maar gebeuren: je steekt je kop boven de grond,
als er ineens op je kop gepoept wordt. Kak! wat goor! Dat laat de
mol niet op zich zitten. Hij gaat op zoek naar de dader en ontmoet allerlei wonderlijke figuren, die stuk voor stuk beweren dat
zij het niet waren.
‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept
heeft’ is een hilarische, fysieke slapstickvoorstelling vol dieren en
dierenpoep. Bijzonder aan deze voorstelling is dat het publiek
langs een lange loper zit waar de hele dierenbende aan je voorbijkomt. Je zit dus eerste rang.
Theater De Dillewijn, Ankeveen; Voorstelling: Over een kleine
mol die …., door Meneer Monster.
Zondag 25 september. Vanaf 3 jaar. Aanvang 11.00 uur. Toegang:
€ 7,50; Kaarten: www. dedillewijn.nl

Geluisterd naar het commissiedebat over de
zogenaamde truc van Gert Zagt. Bittere teleurstelling. Wie zoals ik een scherp en doeltreffend
debat had verwacht kwam bedrogen uit. Waarover had dat debat dan moeten gaan:
1. Over het feit dat Gert Zagt gebruik heeft gemaakt van een regeling, waarvan iedereen
die enigszins bij zijn verstand is weet, dat die
regeling niet zo is bedoeld. Je bent natuurlijk
geen part time wethouder als je voor 95 % in
de boeken staat.
2. De affaire had via een raadsvoorstel aan de
gemeenteraad moeten worden voorgelegd.
Een voorstel waarin ook de nadelen voor de
gemeentekas vermeld hadden moeten worden. Dat is niet gebeurd. Het ging aldus: Een
vluchtige bespreking in BenW, meer, zoals
een ex- wethouder zegt, een aangeklede mededeling. Een melding in het seniorenconvent, zonder, zoals Felix Flameling zegt, er
op in te gaan. Een briefje aan de raad, voor
kennisgeving aan te nemen, zonder enige
toelichting.

Het commissielid van de VVD Robby Israel
had er werk van gemaakt. Hij analyseerde de
zaak grondig en trok zijn conclusies. En de rest?
Het CDA volstond met één opmerking over
een mogelijk onderzoek. Dorpsbelangen gaf
één korte opmerking over het ontbreken van
het raadsvoorstel en deed er verder het zwijgen
toe. GroenLinks/ PvdA bleef tot het laatst in
diepe slaap gedompeld en vroeg toen of Gert
Zagt er spijt van had (dat had hij overigens
niet). D66 hield een langdradig betoog dat
nauwelijks te volgen was en als een baksteen in
stilstaand water viel.
Robby Israel stond alleen. Niemand, behalve
hij, had blijkbaar de moeite genomen zich op
een echt debat voor te bereiden. Een beschamende vertoning. Wat een duffe, eigenaardige
commissie.
Burgemeester Martijn Smit verdedigde de truc
met verve en met veel animo voor juridische
constructies. Gert Zagt gaat verder. Hij heeft er
goed aan verdiend.
Co de Kloet, Kortenhoef

Zinloos gesnoei
Nu inwoners van onze gemeente de oekaze
kregen om hun overhangend tuingroen te
snoeien, moet mij even het volgende van het
hart.
Tussen de huizen van Bruinjoost en Zoete Inval lag een idyllisch plekje: een eiland met een
fraai beeldhouwwerk, wat wilgen en berken.
Maar ach, zoals het met alles gaat waar geen
onderhoud wordt gepleegd: de bankjes en
speeltoestellen werden gemold door hangjeugd, de wilgen en berken groeiden al snel
tot in de hemel, de sierstruikjes werden oeverloze, woeste bosschages, het beeld van Michiel
van Pinxteren werd regelmatig bekrast en bevuild en het wandeleiland met voetpad werd
al gauw beschouwd als een reguliere uitlaatplek voor honden.
Nu schrijft men opeens na zoveel jaar de bevolking aan voor het snoeien van overhangend groen. En er zelfs een informatieavond
over belegd (het moet niet gekker worden)!
In het vroege voorjaar werden wij wakker
door oorverdovend geraas. Nu waren zeker 4
mensen een hele week bezig om de hele bende

een stuk boven de grond lekker af te zagen zodat alle wildgroei weer fijn kon uitlopen. Alles
volkomen zinloos! Want een enorme jungle is
deze zomer ontstaan op de plek die men eigenlijk had willen opschonen. En wat een kostenbesparing had dat gegeven als er 1 flinke
machine was ingehuurd die in 1 dag alle rommel met wortel en tak had uitgeroeid, En, niet
onbelangrijk: wat zou dat in de kosten hebben
bespaard?
Nog onbegrijpelijker vond ik de reactie die ik
in gesprek met een groen-ambtenaar. U heeft
wel gelijk wat betreft het kostenplaatje, maar
de kosten van machinehuur e.d. zouden dan
onder een heel ander budget moeten vallen:
‘In plaats van onder ‘onderhoud’ zouden de
kosten dan onder ‘omvorming’ vallen. En dat
kan dus niet’ (?)
Nou: en? Laten we fijn gaan omvormen en terugbrengen in oorspronkelijke staat, in plaats
van nutteloos snoeiwerk te verrichten! Spaart
tijd, moeite en geld!
Carole Denninger, Kortenhoef

Dank u wel....
De vele kaarten, prachtige bloemen, lieve brieven met mooie woorden, de indrukwekkende
aanwezigheid van zoveel mensen bij de condoleance en de afscheidsdienst van Wijnand
Tamming hebben diepe indruk op ons gemaakt.
De stoet van de kerk naar de begraafplaats, was
zeer bijzonder, het was stil in het dorp. Het is
voor ons een fijne gedachte dat Wijnand voor
velen zoveel heeft betekend en gewaardeerd
werd. De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het
verdriet en geeft ons de kracht en moed om
verder te gaan.

Ook willen wij via deze weg de lieve mensen
van Amaris de Kuijer en dr J.H. Bouwman bedanken voor de enorme lieve en warme verzorging van Wijnand.
Het is voor ons onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken. Het is bijzonder en een
groot voorrecht te ervaren dat er zoveel mensen al die tijd met ons meeleefden en ons nog
steeds tot steun zijn.
Lieve mensen, dank u wel.
Jannie Tamming-Kostelijk; Edwin en Chantal;
Sylvia en Edwin; Wichard en Louise; Jelmer,
Mees, Damian, Elise en Astrid
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Zagtgeldregeling deel 2
Ik dacht van de week, laat ik eens naar het ‘Behandelverzoek schriftelijke vragen VVD inzake wachtgeld oud-wethouders’ luisteren tijdens
de commissie Bestuur en Middelen.
Waar ging het daarvoor ook alweer over? Wat
in eerste instantie begon als een moreel vraagstuk over het incasseren van een riante wachtgeldregeling (terwijl je een bedrijf hebt) werd al
heel snel een juridisch vraagstuk. De VVD had
namelijk ontdekt dat er in het verleden geschoven is met werkzaamheden binnen Dorpsbelangen waardoor voormalig wethouder Zagt
geen 100% maar 95% werk en inkomsten had.
Bij werkzaamheden onder de 100% word je als
parttimer aangemerkt en hoef je geen neveninkomsten op te geven. Laten we het maar ‘mogelijke verdenking van extra inkomsten creëren
met voorbedachten rade’ noemen. Op zich
geen vreemde gedachte want als je schaamteloos een riante tonnen kostende wachtgeldregeling uitzit met centjes van de burger ben je
ook in staat je werkzaamheden anders in te
richten voor financieel gewin.
Om een lang verhaal kort te maken; De wetgeving staat dit toe, de ex- wethouder was zich
van geen kwaad bewust, wist op voorhand
niets van financiële voordelen en het 95% procent verhaal werd door burgemeester Smit afgesloten met de volgende woorden, “Juridisch
klopt het, moreel gezien is het aan uw eigen
beoordeling”
Moreel
Terug naar de morele beoordeling en wachtgeldregeling. Deze laatste is bedoeld om een
ex-wethouder te beschermen en biedt de mo-

gelijkheid om met behoud van salaris een baan
te vinden. De wachtgeldregeling maakt ook
lui. Om een voorbeeld te noemen; van de 48
kamerleden uit 2012 hebben er 22 nog geen
baan. Juridisch gezien mag het, maar moreel
gezien is het verwerpelijk. Zo vind ik het nog
steeds onbegrijpelijk dat de ex-wethouder met
meerdere bedrijven zijn ‘ondernemersverlies of
minimale inkomsten’ aanvult met wachtgeld,
de pensioenopbouw gewoon doorloopt en de
inwoners van Wijdemeren dit tonnen kostende
verhaal moeten ophoesten.
De wachtgeldregeling is bedoeld om een baan
te zoeken en in het geval van de ex-wethouder
om z’n bedrijf op orde te brengen. Neemt u
van mij aan, dit gaat nooit gebeuren. De bedrijven hebben niet eens een website, althans ik
kan ze niet vinden. Dat zegt vaak iets over het
ambitieniveau. Wedden dat de bedrijvigheid
gewoon doordraait na de laatste wachtgeldbetaling. Ik verwacht niet dat ik de bedrijven
in de toekomst tegenkom bij de curator of er
een bord ‘te koop’ in de tuin staat. Ga er maar
vanuit dat de markt toevallig weer aantrok na
deze periode.
Ik heb wellicht nog een advies. Informeer eens
bij een aantal andere raadsleden hoe ze hun
bedrijven draaiende houden tijdens deze raadsperiode. Persoonlijk denk ik dat ze adviseren
te stoppen met de politiek en alle beschikbare
tijd te stoppen in het rendabel maken van het
bedrijf. We gaan het meemaken. Uiteindelijk
zal de kiezer zich in 2018 uitspreken over deze
kwestie.
Jan Willem Schermerhorn,
Nederhorst den Berg

Luctor et emergo
‘Ik worstelde tijdens mijn wethouderschap en
kom nu weer boven’ dankzij een wachtgeldregeling. Dat is in het kort het verweer van
ex-wethouder Gert Zagt en mijn ex-collega
. In diverse media schrijft Gert Zagt dat zijn
bedrijf moest interen, omdat hij dag en nacht
werkte voor de gemeenschap. Een enigszins
verwonderlijke uitspraak als je een nieuwe
partij opricht met het oogmerk bij de volgende verkiezingen weer in het gemeentebestuur
te komen, mogelijk als wethouder.
Ik wil reageren omdat de indruk zou kunnen
bestaan dat er een dealtje werd gesloten tussen
twee toentertijd DB-wethouders die voor beide financieel profijtelijk was. Dit is gedeeltelijk waar doch vraagt om enige uitleg. In 2011
kwam Gert Zagt bij mij met de mededeling
dat het fulltime wethouderschap voor hem
een grote financiële aderlating betekende. Hij
noemde het bedrag en laat ik het omschrijven
als jaarlijks meer dan mijn eigen jaarlijkse
wethoudersalaris. Hij vroeg mij of ik akkoord
ging met een teruggang en overdracht van 0,5
fte, zodat hij kon worden aangemerkt als parttime wethouder. Niet gehinderd door enige
kennis van zaken hieromtrent stemde ik toe,
maar hij moest dan wel 0,5 fte aan portefeuilles aan mij overdragen. Anders kwam de geloofwaardigheid ernstig in gedrang.

Wat Gert echter niet had meegedeeld, was
dat de portefeuille grondzaken ook het revindicatie project (dossier landjepik) bevatte. Een project door hem gestart ondanks
negatieve ambtelijke adviezen. Dat heb ik
geweten en dat alles voor €168,- per maand
erbij. De tweede reden dat ik reageer heeft te
maken met de vaak ongefundeerde kritiek
op de ambtenaren. Je kunt als wethouder de
ambtenaren voor je laten werken of met de
ambtenaren samenwerken op gelijkwaardig
niveau. Dat laatste heeft mij geleerd dat het
op een plezierige en productieve wijze kan
gebeuren. Terugkomend op de wachtgeldregeling is vastgesteld dat alles juridisch correct
is verlopen. Blijft de vraag of het moreel ook
correct is in periodes waarin veel bezuinigd
moest worden. Toen wethouder Abrahamse
gedwongen moest opstappen, zag hij af van
wachtgeld. Hij vond het niet correct. Gert
heeft zich meermalen opgeworpen als een
gelovig, gewetensvol en principieel mens bijvoorbeeld bij de zondagsopening van de winkels. Hij verweert zich door te stellen dat hij
dag en nacht voor de gemeenschap in touw
was. Wellicht is het daardoor dat hij het tiende
gebod vergeten is. ‘Gij zult niet begeren, wees
tevreden met wat je hebt’.
Jaap van Waveren, Loosdrecht
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Post ’s-Graveland

Nieuws brandweer
Drie uitrukken op één dag!
Dat gebeurde op zaterdag 17
september. Om tien voor 2 in
de nacht was er een melding
van een CO-melder die in een
woning aan het Zuidereinde
afging. Daar aangekomen hebben wij een meting verricht die
niets opleverde. Na controle van
de CO-melder bleek dat de batterij leeg was waardoor hij elke
keer een signaal gaf. Dus maar
weer snel naar huis om onze
nachtrust te vervolgen. Om
tien over half 10 in de morgen
weer alarm. Nu voor een koe in
de sloot aan de Leeuwenlaan.
Vermoedelijk had het beest wat
last van de warmte en zocht net
als ons enige verkoeling. In 99

van de 100 gevallen stapt zij zelf
weer uit de sloot. Toch maar een
kijkje nemen. Met onze speciale overlevingspakken door de
sloot richting de koe. Het beest
hield het voor gezien, bedankte
ons voor de aandacht en sprong
de kant op om zich bij haar matjes te voegen. En wij…… dropen nat af.
’s Avonds om tien over half negen spoedden wij ons wederom
naar de kazerne. Weer voor een
CO-melding aan de Beatrixweg.
Na meting werden daar ook
geen verhoogde waarden CO2
aangetroffen, mede doordat de
ramen tegenover elkaar waren
open gezet. Hierna konden wij
van ons weekend genieten.

Dammerweg 10, Nederhorst den Berg
NIEUW

Heeft u er altijd al van gedroomd aan het water te wonen?
Rechtstr. grenzend aan Spiegelplas, op ca. 200 m van de dorpskern, karakteristiek in 1906 geb. gemeentemonument met aanlegsteiger en royaal terras aan het water. Perceelsopp. 483 m2, woonopp.120 m2. Meer info op onze website.

Vraagprijs € 560.000 k.k.

Lange Wetering 91, Nederhorst den Berg
NIEUW

Ruim gelegen goed onderh. middenwoning op loopafstand
van dorpskern en Spiegel- en Blijkpolderplas. Tuin op het zuiden, uitgeb. bijkeuken en st. berging. CV-ketel 2013, schilderwerk
2014. Meer info op onze website.

Vraagprijs € 245.000 k.k.

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

12

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  september 

Veel pijn? Geen wachttijd
Maanden wachten op een behandeling, terwijl je vergaat van de pijn.
Dat is eigenlijk te gek voor woorden.
In het pijncentrum van het Allerzorg Wijk Medisch Centrum kunnen mensen
binnen een week terecht voor de behandeling van alle soorten chronische pijn.
Het centrum werkt met ervaren anesthesiologen en de modernste apparatuur.
Alle behandelingen zijn - op het eigenrisico na - kosteloos, ook als de verzekeraar maar een deel mee wil betalen.
Het Allerzorg Wijk Medisch Centrum is onderdeel van zorgorganisatie
Allerzorg en is gevestigd in Medisch Centrum Dudokpark.
Allerzorg Wijk Medisch Centrum
Hoge Naarderweg 3 Hilversum
Tel. 088 4289696
Mail info@wmc.allerzorg.nl
www.allerzorg.nl

* 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

Gezondheidszorg
Beduusd van de aandacht
“Ik was beduusd van de persoonlijke aandacht die ik vanaf het eerste moment kreeg.
Ik kon ’s avonds terecht voor een behandeling.” Aldus Alex Lablans. Hij klopte vorig jaar
met ondragelijke aangezichtspijn aan bij het
Allerzorg Wijk Medisch Centrum. De medisch
specialist in zijn ziekenhuis kon hem namelijk
niet meteen van dienst zijn.
Zoals Alex zijn er meer mensen. Chronische
pijnen maken een mens wanhopig. De professionals van het Allerzorg Wijk Medisch Centrum kloppen zich niet op de borst dat ze beter
zijn dan een ziekenhuis. Maar ze zijn wel sneller. Hoe kan dat dan?
Verpleegkundig specialist Eric de Roode: “We
hebben geen ingewikkelde organisatie. Daardoor kunnen wij en de anesthesiologen heel
snel in actie komen. We maken samen met de
patiënt een behandelplan en gaan aan de slag.
Als het moet behandelen we dus ook ’s avonds
of in het weekeinde. Het gaat namelijk niet om
ónze werktijden, maar om de patiënt die soms
ten einde raad is. Natuurlijk overleggen we met

Alex Lablans en anesthesioloog-pijnbestrijder Karin Vos.

de huisarts en andere behandelaren van de
patiënt. Maar dat mag onze behandeling niet
vertragen. We zijn eind vorig jaar met dit pijncentrum gestart en horen steeds vaker van patiënten hoe bijzonder ze onze aanpak vinden.”

Vakantie kilo’s kwijt?

SportLokaal helpt!
• 24/7 zelf bereikbare opslagruimtes
• Ruimtes vanaf 5m2 t/m 35 m2
• Schoon - beveiligd - verwarmd
• Te huur p/week, zakelijk + particulier

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

Hoewel de zomervakantie voorbij is, houdt
het mooie weer gelukkig nog even aan. We
kunnen dus nog even genieten van de zon en
het water van de plassen en de Vecht. En natuurlijk van heerlijk eten en drinken. Om van
je vakantiekilo’s af te komen is het goed en
verstandig om meer te gaan bewegen en om
op je voeding te letten. Bij SportLokaal kunnen ze je hierbij helpen.
“Twee keer per week kracht- en conditietraining
helpt om af te vallen” vertelt Yvonne, personal
trainer en eigenaar van SportLokaal. “Met een
abonnement kun je komen sporten wanneer
het jou uitkomt, wij maken een trainingsschema
voor je en zijn er voor je als je vragen hebt of
om je tips te geven. En natuurlijk kun je meedoen aan onze groepslessen, we hebben een heel
gevarieerd programma. Van Indoor Cycling tot
Pump, Pilates en Yoga. Als je het fijn vindt om
persoonlijk begeleid te worden, dan kun je met
een personal trainer aan de slag.”
“Als je wat gerichter aan de slag wilt, is ons Personal Hormonal Profilering (PHP) programma
heel geschikt. Je wordt uitgebreid gemeten en ge-

test. Op basis hiervan krijg je een voedingsschema en een stevig kracht- en conditie- trainingsprogramma dat voor jou op maat is gemaakt.
Hiermee ga je zelfstandig aan de slag.” geeft
Emilio, een van de fitnesstrainers van SportLokaal aan. Hij heeft een speciale opleiding PHP
gevolgd en studeert naast zijn werk bij SportLokaal HBO Voeding en Diëtetiek.
Wil je dus aan je conditie of gewicht werken?
Dan kun je bij SportLokaal terecht. Met een
enthousiast team gediplomeerde fitness instructeurs, gezellige en goede groepslessen -die
natuurlijk door gecertificeerde instructeurs
worden gegeven- en prima trainings- en voedingsadviezen word je optimaal ondersteund
om jouw doelstelling realiseren. Of je nou sterker wilt worden, een betere conditie wilt krijgen
of wat kilootjes kwijt wilt. Iedereen is van harte
welkom. En word je in de maand september lid?
Dan betaal je geen inschrijfgeld en ontvang je
een handig rugtasje cadeau. Wil je meer informatie? Kijk dan eens op www. sportlokaal.net of
kom gezellig langs aan de Reeweg 12-3 in Nederhorst den Berg.

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

Kijk nu
op onze...

www.vriendenvanveensteate.nl

...nieuwe
website!
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Hulp verlening
Ken je dat gevoel?
Je loopt rond met angst, ontevredenheid over werk, een burn-out, je
bent verdrietig of je wilt vitaler zijn,
meer in balans.
Geef je jezelf aandacht en pak je jouw
problemen aan? Naar jezelf luisteren
is belangrijk, je eigen wensen en behoeften kennen, dat ene uurtje sporten,
dat interessante boek, die leuke hobby,
nieuwe mensen leren kennen, toch van
baan veranderen of je leefstijl aanpakken.
Regie ervaren
Praten erover helpt! Als je jezelf steeds
tekort doet, krijg je op termijn klachten, je lijf gaat protesteren en je energieniveau daalt. Het is fijn als je weer

regie krijgt over een situatie, of dat
nu gaat over een gezondere leefstijl,
stoppen met roken, omgaan met een
burn-out, knutselen aan je baan zodat
je werk leuker wordt of toch van baan
veranderen. In een coachingstraject
krijg je hiervoor handvatten. Ongezond gedrag verloopt veelal onbewust
en automatisch, zoals een reflex. Het
onbewuste is impulsief en gaat voor
snel en nu. Het verstand kan bewuste
keuzes maken en nadenken over de
toekomst. Waarom besloot je om het
anders te doen? Bij gedragsverandering
ga je door fasen heen, zoals volhouden
en omgaan met hobbels in de weg. Uiteindelijk bereik je je doel en vier je het
succes. We begeleiden zowel particulieren als bedrijven.

Over Wendy
Mijn naam is Wendy van De Nesse. Ik
heb een passie voor het werken met
mensen. Ik doe dit zowel in de zakelijke
markt (coach/trainer) als in de gezondheidszorg als POH-GGZ, psychologe.
Ik heb certificeringen voor stoppen
met roken en loopbaanbegeleiding
(TMA).
“Als ik doe wat ik altijd al deed, krijg
ik wat ik altijd al kreeg”, doe eens wat
anders….
Psymind, praktijk voor coaching en
psychische hulpverlening is geopend in
Kortenhoef, Veenstaete Zuid, Oudergaarde 3; 06-22 20 25 49; psymind. nl;
info@ psymind.nl

Start campagne is afsluiting voor vader Tommy-Boy
het verspreiden van de boodschap op
scholen dat fietsen en smartphones niet
samengaan. Smartphonegebruik speelt
een rol bij één op de vijf fietsongelukken waar een jongere bij betrokken is.

‘Tommy-Boy is geschept door een auto
en wordt gereanimeerd in de ambulance. Ik ga naar het AMC, kun jij thuis
kaarsjes branden. Het komt allemaal
goed, het is een sterke jongen’.
23.05. Met vrienden en familie zitten
we in de wachtkamer van het AMC. De
vriend, over wie ik het net had loopt de
wachtkamer in en spreekt de volgende
woorden. ‘Om 2 minuten voor elf is
Tommy-Boy overleden aan de gevolgen
van de klap’. Mijn wereld is gestopt’.
Dit is een fragment uit de column
die onze columnist Tom Cornelissen
schreef naar aanleiding van het overlijden van de 13-jarige Tommy-Boy die
een auto op de oversteek bij de Franse
Kampweg nooit heeft zien aankomen.

Hij fietste hard, kon vanuit het bos de
weg niet zien en keek op zijn smartphone. Tommy- Boy overleed op 22
augustus 2015.
Sindsdien zet Michael Kulkens zich
in met zijn stichting TButterfly voor

Pauw
Vorige week was Kulkens met minister Melanie Schultz van Haegen te gast
bij Pauw om de campagne Fietsmodus
‘Fiets op. Modus aan. Blijf offline in
het verkeer’ te presenteren. Om ‘smartphonevrij’ fietsen te stimuleren, is er de
Fietsmodus app. Deelnemers kunnen
via een smartphone app punten verdienen wanneer ze hun telefoon niet
gebruiken als ze op de fiets zitten. Met
de gespaarde punten maak je kans op
een prijs.

Zonnebloem activiteiten

Bingo en muziek
Op donderdagmiddag 13 oktober
tussen 13.30 en 17.00 uur organiseert de Zonnebloem afd. KAG
een bingo in ’t Achterom, achter de
Antoniuskerk aan de Kerklaan in
Kortenhoef. Let op: de zaal is open
vanaf 13.00 uur. Opnieuw staan de
vrijwilligers klaar om u een gezellige middag te bezorgen. Iedereen is
van harte welkom (ook inwoners van
Nederhorst den Berg).
De Zonnebloem zorgt voor een gezellige sfeer, uiteraard ook voor een hapje
en een drankje en er zijn weer leuke
prijzen te winnen. Kosten van deze
bingomiddag bedragen € 4,50 per persoon, te voldoen bij binnenkomst. Er
kan vervoer naar ’t Achterom worden
verzorgd, indien dit gewenst is graag
opgeven bij uw aanmelding.

Wien bleibt Wien
Op vrijdagmiddag 6 januari 2017, ’s
middags om 16.00 uur heeft de Zonnebloem, regio ‘t Gooi plaatsen gereserveerd in ’t Spant voor een muziekuitvoering ‘Wien bleibt Wien’ m.m.v.
het Habsburgs Strauss Orkest, dirigent: Jeroen Weierink, solisten: Natalya Kraevski (sopraan) en Morschi
Frans (tenor).
Op deze middag hoort u de beroemdste melodieën uit de Weense operette.
Johann Strauss is uiteraard prominent
aanwezig, met onder meer de heerlijkste duetten en aria’s uit ‘Die Fledermaus’ en ‘De Zigeunerbaron’, de wals
der walsen ‘An der schönen blauen
Donau’ en natuurlijk de ‘Radetzkymars’. Ook worden instrumentale
stukken van Franz von Suppé, Karl
Zeller en Josef Schrammel gespeeld

door het Habsburgs Straussorkest. Samen met de solisten staan zij garant
voor een heerlijk feest der herkenning
in Weense stijl. De normale prijs voor
deze voorstelling is € 35, U betaalt
slechts € 25, in de pauze een gratis
consumptie. Vervoer naar ’t Spant kan
worden verzorgd, geef dit op bij uw
aanmelding. Het bedrag wordt na uw
aanmelding bij u opgehaald.
Voor beide activiteiten kunt u zich
aanmelden tot 13 oktober bij Willem
Degekamp, tel. (035) 656 2088, op
werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur.

Er is ook een film over het verhaal van Tommy-Boy gemaakt. Die film kan bijdragen
aan bewustwording onder jongeren, omdat
zij zich met Tommy-Boy kunnen identificeren. De film wordt breed ingezet: o.a. op
scholen (in lessen en bij Fietsmodus-acties),
op social media en op websites van maatschappelijke partners.
Voor Michael Kulkens vormt de start van
de campagne een afsluiting van een emotioneel jaar. “De aandacht is er nu. Ik hoop dat
die bewustwording gaat werken. Ik wil me
terugtrekken uit de publiciteit, afstand nemen. Het gaat niet om mij. Op de allereerste
plaats komt mijn gezin met de herinnering
aan Tommy-Boy. Dat blijft nummer één.”

Regel nu voor later
Op donderdag 6 oktober, 19.30 – 22.00
uur in het Sociaal Cultureel Centrum,
Blijklaan 1, Nederhorst den Berg, houden
notaris N. Van de Griend en een gastspreker van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levens Einde) een
voordracht over het levenstestament en
welke mogelijkheden er zijn aan het eind
van het leven d.m.v wilsverklaringen.
De notaris geeft een uiteenzetting over
het levenstestament. Het levenstestament
werkt voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt dan in een levenstestament
iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden
de zaken volgens uw wensen geregeld. De
gastspreker van de NVVE vertelt hoe u
de regie kan blijven houden aan het eind
van uw leven door middel van wilsverklaringen ( bv niet reanimeren, euthanasie
bij dementie etc.) Voor meer informatie
of aanmelden: Gretha Jager, 06 155 82
425 of jagerkui@ xs4all.nl. Herma Kleve:
hkleve@ versawelzijn.nl
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Sport
Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal geeft 4-2 voorsprong weg
Thuis werd er tegen Real Sranang
gespeeld dat over een paar zeer
balvaardige oud profvoetballers
beschikt. Na 12 minuten stond het
al 0-1, maar ASV ‘65 was daarna de
completere ploeg en domineerde in
de eerste helft, al waren de tegenstoten van Real Sranang vanwege hun
goede spitsen zeer dreigend.
Door:

Dick Blom

In de 23ste minuut was het Benjamin
Tol die vernietigend de 1-1 tegen de
touwen kopte. Even later pegelde uitblinker Prince Decker een vrije trap
vanaf 20 meter in de linkerhoek. Na
rust hetzelfde spelbeeld en toch was
het Real Sranang dat weer op gelijke
hoogte kwam, na een vrije trap die
vanaf 25 meter dwarrelend dwars door
het midden in het net verdween. In de
61ste minuut had Prince Decker een
wereldrush in huis en slalomde op

links door de Amsterdamse defensie
en bracht fraai Laurens van de Greft in
stelling die de 3-2 strak binnenschoot.
Even later zag de opkomende Emmanuel Obeng zijn fraaie inzet in de linker
bovenhoek verdwijnen. In de 86ste minuut werd het onverwachts na een wel
zeer mooie actie van de rechterspits 3-4
en het noodlot sloeg toe in de 89ste minuut, waardoor het ook nog 4-4 werd.
Hierdoor werden er twee punten verspeeld. Teveel kansen om zeep gehol-

pen is één minpunt, maar dan ook nog in
de laatste 4 minuten twee doelpunten om
de oren krijgen is het tweede minpunt. Je
mist dan het met ziel en zaligheid vasthouden van de overwinning en de winnersmentaliteit. Qua veldspel is een stijgende
lijn te ontdekken bij de Ankeveners, hetgeen wel vertaald dient te worden in rendement. Komende zondag is er in Almere de
kraker tegen AS ‘80, waar ASV ‘65 nog wat
heeft recht te zetten

ASV Petanque’91

Oud Hollands Toernooi
Op het ‘Oud Hollands’ toernooi zaterdag jl. van de
Ankeveense petanqueclub
waren de weersomstandigheden ook ‘oud hollands’ ,
hier en daar een buitje, maar
halverwege eerste partij een
zonnetje. Dit kwam natuurlijk het spelpeil ten goede
wat bleek uit de gespeelde
partijen.
Een eerste ronde die door taai
verzet van de tegenstander
op 13-12 eindigde en ruim 5
kwartier duurde. In de 2e ronde
moesten enkele favorieten tegen elkaar. Door angst of zenuwen werd dat een oorwassing
met 13-2.
Het spelpeil op de moeilijke
ondergrond is toch echt wel
weer gestegen. Door de harde
muziek van de voetballers van
ASV-2 werden we opgevrolijkt.
Er waren 3 teams met 3 gewonnen wedstrijden en daarvan

werden er 2 aan elkaar geloot.
Na een 2-0 stand werd er uitgelopen naar 3-7 en daarna was
de koek op. Met 5 punten werd
het 8-7 en daarna 2 punten is
10-7. In de laatste menne werd
er zeer scherp gespeeld en waren er 6 ballen tegen 1 gespeeld
en had men 5 ballen over om 2
punten te maken. Het lukte met
de laatste bal om de 13 vol te
maken een zodoende waren 2

personen met 4 gewonnen.
De uitslag:
1. Wim Bornhijm, 4 gewonnen en 28 pluspunten; 2. Frank
v.d.Boogaard, 4 gewonnen en
17 pluspunten; 3. Frans van
Noort 3 gewonnen en 16 pluspunten. De poedel was voor
Bert met 1 gewonnen en 12 in
de min.

Programma
Stichting Buro Sport
‘Door sporters voor sporters’
luidt het motto van de St.
Buro Sport. Het is de bedoeling samen met andere sporters ervaringen te delen en
samen te trainen:
Basis Conditieopbouw:
maandagavond BS1 van 19.30
tot 20.45 uur.
Hardloopgroepen:
dinsdagavond BS3 van 19.30

tot 20.45 uur (gevorderden);
woensdagavond BS2 van 19.30
tot 20.45 uur (beginners).
Core Stability:
woensdagochtend Core S van
9.00 tot 10.15.
Jeugd Fitness:
woensdagavond van 19.00 tot
21.00 voor jeugd 15+.
Overige trainingen sport-

verenigingen:
vrije trainingen, spinning,
bootcamp, aerobic. In overleg
is veel mogelijk
Een strippenkaart (10 trainingen) kost € 50,- voor volwassenen en € 20,- voor de jeugd.
Sporthal De Fuik (boven, zijkant); Zuidsingel 60; 1241 HD
Kortenhoef.
Bezoek de site: www. stichtingburosport.nl; of mail: info@
stichtingburosport.nl
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Sport
Veel te doen op Open Dag Rijvereniging NdB
Het was zondag een prachtige dag
op de Open Dag van Manege de
Laanhoeve in samenwerking met
Rijvereniging Nederhorst den Berg.
Er was veel te doen: ponyvoetbal,
western rijden, pas de deux, freestyle, dressuur en nog veel meer.
Naast een kleine markt met ruiterspullen, schminken, hamburgers en
suikerspinnen. Het allermooiste was
misschien wel Publiek te Paard, waarbij een lange rij kinderen stond te
wachten om een paar rondjes te mogen rijden op een pony. Dat ging onder leiding van Ingeborg de Mol volgens een veilige procedure: van voren
benaderen, omzichtig hand in hand

wachten, cap op en begeleid door een
ervaren amazone. Vader Theo de Mol
gaf met een viertal ruiters een demonstratie dressuur. Hij vertelde dat 80%
afhing van de ruiters en drong vooral
aan op los rijden voor de sprong, maar
wel met duidelijke signalen naar de
pony. Dus ‘je rijdt ze met de benen
naar de hand toe’ in Theo-taal. Voorzitter Marco Grotendorst doet er van
alles aan om het paardrijden te promoten. Zelfs kinderen vanaf 6 jaar
kunnen al les krijgen. Paardrijden is
een leuke en zinvolle hobby, lekker in
de natuur, en goed voor je lichamelijke en emotionele ontwikkeling. Neem
eens een kijkje op de Meerlaan in Nederhorst den Berg.

Voetballen in ’s-Graveland

Nieuws Club 4711

Weer onderuit in Amsterdam
Het is ’s-Graveland nog niet gelukt
om op Amsterdamse bodem tot
scoren te komen en daarmee ook
niet tot winst.
Door:

Marc Degekamp

In tegenstelling tot de eerste wedstrijd
tegen TOG maakte het elftal afgelopen zondag tegen Geuzen Middenmeer geen moment aanspraak op een
overwinning. Het vertoonde spel bleef
ver verwijderd van het niveau van de
eerste twee wedstrijden met een 4-0
nederlaag tot gevolg.
Jongens onder 19
veerkrachtig
Beide teams toonden veerkracht door
een achterstand om te buigen in een
overwinning. JO19-1 deed dat tegen

FC Almere JO19-1 (3-4 winst) en
JO19-2 stapte om 18.30 uur in Amstelveen van het veld met een overwinning. Jits Bakker maakte een 2-0
achterstand goed en Jasper Zandkamp
zorgde met een magnifieke goal van
grote afstand voor een 2-3 overwinning.
Senioren
Het 2e spoelde de grote nederlaag van
vorige week helemaal weg met een
ruime 1-6 overwinning op Nederhorst
2. Het 3e zou ook aan moeten treden
tegen Nederhorst maar gaf gehoor
aan het verzoek van de Bergers om
vanwege spelerstekort de wedstrijd
uit te stellen. Het 4e zette Olympia ’25
met 4-1 opzij en 35+ kwam ook in de
tweede competitiewedstrijd tot winst.
VR1 won ook haar tweede thuiswed-

strijd van het seizoen. Swift VR1 werd
via doelpunten van Carlijn Pos en Eva
Helmes met 2-0 verslagen.
Dag van Sportief Gedrag
Zaterdag 24 september a.s. is door de
KNVB i.s.m. voetbalverenigingen uit
de regio uitgeroepen tot de “Dag van
Sportief Gedrag’. De drie jaar geleden
opgerichte commissie Sportief Gedrag van ‘s-Graveland wil graag op een
positieve manier structureel aandacht
vragen voor het gedrag via bijvoorbeeld ‘Onze Basis Elf ’. Zaterdag zullen
leiders en aanvoerders hun handtekening zetten onder ‘het basis-elf contract’. Na het tekenen krijgen alle aanvoerders een groene aanvoerdersband
inclusief logo van de club en de tekst
‘Aanvoerder Sportiviteit’.

Voetballen in Nederhorst

Gevoelige nederlaag in Amsterdam
Nederhorst kwam met lege handen terug uit Amsterdam door een
4-2 nederlaag tegen De Meer. Al na
14 minuten kwam de keeper hardhandig in botsing met Jesse van
Huisstede, die niet veel later vervangen moest worden. De Meer pakte
voor rust de voorsprong.
Door:

Ad van Benschop

Het Bergse overwicht vertaalde zich
niet in veel kansen voor de equipe van
Jouri de Bruin. Na de rust een aanvallend Nederhorst dat al snel gelijk maakte via de voor Jesse ingevallen Shazaib. Slordig balverlies betekende vijf
minuten later alweer de achterstand.

Weer trok men de stand gelijk via Rijk
Bruins. De winnende treffer viel aan de
andere kant. Een diep gegeven bal viel
achter de verdediging en werd beheerst
binnengetikt. Toen vlak hierna de vierde treffer viel was het gebeurd en moest
Nederhorst zijn tweede nederlaag van
de competitie incasseren.
Nederhorst 2 kreeg met het bezoek
van de buren uit ‘s-Graveland ook
hun oude coach Peter van Boeijen op
bezoek. Na 5 jaar Nederhorst is hij nu
in dienst bij de buren. Of het daar aan
lag weten we niet maar het tweede gaf
maar liefst 3 doelpunten cadeau aan de
buren. Het werd uiteindelijk een ruime
1-6 nederlaag. Ook Nederhorst 3 leed
een nederlaag. Ouderkerk bleek wat

beter en won verdiend met 2-4.
Zaterdag2 boekte in dit prille seizoen
een eerste zege door met 5-4 te winnen
van SVM5
Jeugd onder 11
De JO11-1 speelde een aantrekkelijke
wedstrijd tegen een goede tegenstander De Vecht JO11-1. Samuel brak na
de rust de ban en binnen de minuut
maakte Milan de tweede treffer wat genoeg was voor de 2-0 zege.
JO11-2 wonnen de uitwedstrijd tegen
BFC met 2-6 daar waar de JO11-3 in
Naarden met ruime cijfers onderuit
ging. JO11-4 had het zwaar tegen ‘sGraveland JO11-2 en verloor ondanks
goed keeperswerk van Tijmen met 0-6.

Uitslag zomercompetitie biljarten 12 sept.:
Mw. D. Giavarra-Dhr. B.
Worp 0-2, Dhr. J. Vrijburg-Dhr. W. Clements
2-0.
Stand aan kop: Dhr. J. Vrijburg 11-36,
Dhr. M. Zieleman 11-20
19 sept.: Dhr. J. van Wijnen (8 pt.), Dhr. J.
van Greuningen (6 pt.), Dhr. M. Verlaan
(6 pt.), Dhr. M. v.d. Velden (6 pt.), Dhr. M.
Zieleman (6 pt.), Dhr. W. Clements (4 pt.)
Eindstand zomercompetitie zaterdagpoule: Dhr. M. Zieleman 7-52 (kampioen), Dhr. M. v.d. Velden 7-50, Dhr. M.
Verlaan 7-47, Dhr. J. van Wijnen 7-43,
Dhr. W. Clements 7-42, Dhr. J. van Greuningen 7-29
Programma Club 4711
Donderdag 22 sept. 19.30 uur: onderlinge competitie BV Overmeer, zaterdag
24 sept. 16.00 uur: maandtoernooi biljarten, maandag 26 sept. 19.30 uur: 1e ronde
herfstcompetitie biljarten (maandagpoule)
Algemene openingstijden Club 4711
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30
uur, zondag van 16.00 tot 19.00 uur
Nieuws Biljartvereniging Overmeer
Uitslag onderlinge competitie 15 sept.: R.
Korteling-W. Clements 0-2, W. Lam -M.
Verlaan 0-3, H. Stalenhoef-M. v.d. Velden
2-0, R. Korteling-P. van 't Klooster 0-2.
Programma BV Overmeer: donderdag
22 sept. 19.30 uur: onderlinge competitie

Duiken of Onderwaterhockey?
Kom kijken en proberen op de introductieavonden Gooise Onderwatersport Vereniging (GOV), op 21 en 28
september. Na de presentaties kun je een
proefduik doen voor slechts € 15,- (krijg
je terug als je lid wordt).
Sportcentrum de Zandzee in Bussum;
20.00 uur.
Meer info: www. gov-bussum.nl
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Edwin Keizer fietste voor Dana
Op zondag 18 september fietste Edwin
Keizer voor zijn dochter Dana en anderen 105 km tijdens de Dam tot Dam
FietsClassic, samen met zijn fietsmaten
Michael Loenen, Bart van der Gun en
broer Dennis. Ruim 80 donateurs hebben hem daarbij gesponsord. Tot nu toe
is er € 2060,- binnen aan sponsorgeld.
Op www. teamjdrf.nl/ actie/edwin-keizer
legt hij uit wat het doel van de actie is: ‘Het
is ruim een half jaar geleden dat bij onze
prachtige dochter Dana diabetes type één
werd geconstateerd. De maanden hierop
volgend stonden (en staan) volledig in het
teken van haar gezondheid. Haar waardes
schommelen nog enorm en we zijn nog
lang niet waar we willen zijn, maar Dana
voelt zich zichtbaar goed, is enorm dapper
en het allerbelangrijkst: geniet ontzettend
van elke dag.
Tijd om in actie te komen: JDRF Nederland
doet onderzoek naar het beter behandelen,

Deze is vooral geschikt voor zowel jongens
als meisjes in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar.
Pascal Kempers traint de groep en van hem

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 woensdag v.a. 13.15 uur
Bridge-instuif in de Bergplaats
te Ned. den Berg. Inl. 0294253103.
Gratis rondwandeling voor
kleine groepen in oud-A’dam. Email: l.baatsen4@telfort.nl, 0356561059.
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.

genezen en voorkomen van Type 1 diabetes. Op dit moment is genezing niet mogelijk, maar de vooruitzichten zijn positief’.
Edwin vraagt iedereen om een kleine donatie om JDRF te steunen met haar belang-

rijke onderzoeken om T1D in de toekomst
te genezen. Elke euro is er één, u kunt meedoen via bovengenoemde website.
(v.l.n.r.) Michael Loenen, Edwin Keizer,
Bart van der Gun en Dennis Keizer

Springclub OdisGym weer in de lucht
Terug van weggeweest: OdisGym is
weer gestart met een springclub.

Kort nieuws

leer je allerlei sprongen. Vlieg met een salto
of zweef met een reuzensprong. Er wordt
o.a. gebruik gemaakt van onze reuzetrampoline en onze nieuwe airtrack (luchtgeveerde mat). Dit is echt een super stoere en
vernieuwende sport, waarbij veel te leren

Wijdemeren in Beeld

valt.
De Odisgym Springclub traint op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in
sporthal De Fuik in Kortenhoef. Probeer
het eens! Kom en train de eerste 2 lessen
gratis mee.

Vorige week een hittegolf.
Voor de kinderen van de Curtevenneschool
was er een Badjesdag die nog verkoelender werd
toen de brandweer de kranen open draaide.

Cultureel Centrum Nederhorst
den Berg nieuwe cursussen/
lezingen/workshops www.bergsecultuur.nl
De heren van biljartclub Keu
60+ zoeken versterking. Op 3
niveaus biljarten op di.-, wo.en do.middag in cafe sporthal Eikenrode, Loosdrecht. Vr.
vrij spelen. Meldt u aan: 0624435899.
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