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André Kuipers Bieb Nieuws Zomerkoning Stalpaertkerk

WIJDEMEREN- Trots presenteerde 

financieel wethouder Jan- Jaap de 

Kloet namens het college een slui-

tende begroting 2018. Niet alleen 

dat Wijdemeren zal afsluiten met 

een positief saldo van 24.000 euro 

dat oploopt naar + 125.000 in 2021, 

ook het feit dat er diverse grote in-

vesteringen in de cijfers zijn ver-

werkt, stemden B&W tot blijdschap.

“Het was een tour de force om het 

effect van die grote investeringen te 

verwerken in de cijfers” opende De 

Kloet. Wijdemeren zal voor ongeveer 

3 miljoen meedoen aan het Gebieds-

akkoord Oostelijke Vechtplassen, een 

10-jarenprogramma van ongeveer 78 

miljoen, natuur en recreatie krijgen 

een forse impuls. Voorts mag onder-

wijswethouder Sandra van Rijkom 7,5 

miljoen investeren in twee Integrale 

Kindcentra in Nieuw Loosdrecht, 

waarbij drie scholen en de kinderop-

vang zijn betrokken. 

Wijdemerens inkomsten bestaan voor 

ruim 26 miljoen uit rijksbijdragen en 

16 miljoen uit gemeentelijke belastin-

gen als ozb- belastingen en afvalstof-

fenheffing. De OZB-belasting wordt 

alleen verhoogd met de inflatiecor-

rectie van 1,5%. De wethouder merkte 

ook op dat de financiën goed in balans 

zijn. Dat toonde hij aan met een ver-

wijzing naar de algemene reserves, in 

die pot zit bijna 6,5 miljoen. Rekening 

houdend met eventuele risico’s is een 

zogenaamd ‘weerstandsvermogen’ be-

rekend van 1,5. Dat is de hoogste van 

de afgelopen jaren. 

Lokale lasten

Een verhoging van 1,5 % van de ozb 

betekent voor een woning met een 

waarde van 350.000 euro een stijging 

van 7 euro. Opgeteld met de afvalstof-

fen- en rioolheffing (gemiddeld gezin) 

lopen de lokale lasten op van 1062 

naar 1067 in 2018. Daarmee zit Wij-

demeren nog steeds hoog in de boom, 

vergeleken met de rest van Nederland. 

Highlights

De portefeuillehouders vertelden 

daarna in kort bestek over hun be-

langrijkste punten uit de begroting. 

Zolang er geen concreet beeld is van 

de tekorten in de Veiligheidsregio wil 

burgemeester Ossel niet vooruitlopen 

op extra geld voor politie en brand-

weer. 

Wethouder Theo Reijn die ruimtelijke 

ordening beheert, had een flinke lijst 

met projecten. Zijn adagium luidt dat 

het vooral de bewoners zijn die moe-

ten mee denken over de invulling van 

die plannen. Dat gold ook voor de 

inrichting van de 25 gemeentelijke 

speelplekken, soms samenvoegen, 

schommels weg en boomstammen 

ervoor in de plaats. De plannen rond 

de Kortenhoefse polder tussen Em-

maweg, Zuidsingel en Kortenhoef-

sedijk worden binnenkort samen be-

keken, waarbij een betere ontsluiting 

belangrijk is. Dat de ontwikkeling van 

de Meenthof vastzit, ziet eenieder. 

Reijn kondigde aan dat er een aange-

past plan komt, met horecafunctie. In 

bouwplan NederVecht in Nederhorst 

den Berg zit schot, de vrije kavels (of 

opties) zijn verkocht. Op het ruige 

veld waar ooit gemeentewerken zat 

in Loosdrecht (Dennenlaan) wil wet-

houder Van Henten ‘kleine’ huisjes la-

ten neerzetten (10 jr.). Het schijnt dat 

er nu echt 75 woningen komen op Ter 

Sype, nabij vliegveld Hilversum en de 

hoop op 600 heeft Betske van Henten 

niet laten varen.

Naast het succesproject van de IKC ’s 

in Loosdrecht, wil wethouder Van Rij-

kom alles inzetten op de lang beloofde 

Cultuurnota. Niet alleen regionaal, 

maar ook lokaal. Met kunstenaars en 

College blij met goede financiële vooruitzichten

theaters wil ze iets concreet op papier zet-

ten. 

Geen beschouwingen

Omdat in de nieuwe opzet de gemeente-

raad al op 29 juni bij de Kadernota heeft 

vastgesteld hoe het geld besteed moet 

worden, komen er voor het eerst geen Al-

gemene Beschouwingen. Op 31 oktober 

mogen de raadsleden technische vragen 

stellen over de cijfers en op 7 november 

wordt de begroting in een normale sessie 

vastgesteld. De programmabegroting plus 

samenvatting kunt u na enig zoekwerk 

vinden op: www.wijdemeren.nl. Klik aan 

‘gemeenteraad’ en bij vergaderstukken 

‘toekomst’ vindt u op 31 oktober de ge-

noemde stukken. 

Harry’s huisje

KORTENHOEF- Op woensdagmid-

dag 11 oktober, ‘s middags tussen 

13.30 en 17.00 uur, organiseert de 

Zonnebloem afd. KAG een Bingo in 

’t Achterom, bij 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 bezor-

gen. 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  be-

dragen € 4,50 per per-

soon, te voldoen bij 

binnenkomst. Graag 

vooraf even aanmel-

den voor de bingo bij 

Willem Degekamp, 

tel. (035) 656 2088, 

op werkdagen tussen 

18.00 en 20.00 uur. 

Er kan vervoer naar ’t 

Achterom worden ver-

zorgd, indien dit ge-

wenst is graag opgeven 

bij uw aanmelding. 

De Zonnebloem speelt Bingo

Wethouder Jan-Jaap de Kloet 

presenteerde zijn eerste begroting 

Dunnebier Print & Marketing 
neemt de NieuwsSter over 
Vorige week ondertekenden Bart ten 

Herkel van Drukkerij Ten Herkel BV en 

Franc Hogguer van Dunnebier Print & 

Marketing de overname van De Nieuws-

Ster door Dunnebier. Het Bergse fami-

liebedrijf ziet kansen om redactie, vorm-

geving en druk van het Loosdrechtse 

huis-aan-huisblad samen uit te geven 

met het Weekblad Wijdemeren. Voor-

lopig blijven beide bladen ongewijzigd 

naast elkaar bestaan.

Lees meer daarover op pagina 5
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 8 okt.:  09.30 uur:  
 L. Wenneker,
 Wo. 11 okt.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Vr. 6 okt.: 19.00 uur: 
 W. Balk,
 Zo. 11 okt.: 09.30 uur: 
 W. Balk,
 Wo. 11 okt.: 09.30 uur: 
 W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 
 Za. 7 okt.: 19.00 uur: 
 W.Balk.

Verzorgingshuizen 
◗ Veenstaete 
 Vr. 6 okt:  15.00 uur:  
 W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 8 okt.: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk.
 16.00 uur: Praisedienst, Leen Koster.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 8 okt.:  11.00 uur:  
 Ds. J. Ridderbos.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 8 okt.: 09.30 uur:  
 Ds. G.J. Krol.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 8 okt.:  09.30 uur:  
 Prop. H. Kramer.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 8 okt.:  11.00 uur:
 Corrie van Egmond. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 8 okt.: 10.00 uur: C. Terpstra. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 8 okt.:  
 10.00 uur: Ds. M. Tel (H.A.),
 16.00 uur: UNITE.

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 04 okt. 20.00 u. Commissie Ruimte & Economie Rading 1, Loosdrecht

do. 05 okt. 13.30 u. Wandeling Hilverbeek vertr: Leeuwenlaan 34, Gr.

do. 05 okt. 20.00 u. Commissie Bestuur & Middelen Rading 1, Loosdrecht

do. 05 okt. 20.00 u. Lezing Moestuintjes op Mars Sterrenwacht, Bez. NM; Gr.

do. 05 okt. 20.15 u. Pianorecital Nino Gvetadze Oude Kerkje, Kortenhoef

6, 7, 8 okt.  Kermis in Ankeveen Ankeveen

vr. 06 okt. 20.15 u. Kamermuziek: Pianoforte Mozart Jagthuis, Middenwg88, NdB.

vr. 06 okt. 20.15 u. Cabaret Jan Beuving ‘Raaklijn’ Dillewijn, Ankeveen

za. 07 okt. 09.00 u. Bazaar PKN-kerk Bergplaats, NdB.

za. 07 okt. 10.00 u. Certificaten Nederhorst on Ice Willie Das Plein, NdB. 

za. 07 okt. 15.00 u. Kamermuziek: Pianoforte en viool Jagthuis, Middenwg88, NdB.

za. 07 okt. 20.15 u. Kamermuziek: Pianoforte en cello Jagthuis, Middenwg88, NdB.

za. 07 okt. 20.15 u. Concert op de Berg: Fancy Fiddlers Willibrordkerk, NdB. 

zo. 08 okt. 15.30 u. Kamermuziek: Archduke Ensemble Jagthuis, Middenwg88, NdB

di. 10 okt. 10.30 u. Cursus Valpreventie ouderen Bergplaats, NdB. 

di. 10 okt 20.00 u. Extra comm. B&M over BSWW Rading 1, Loosdrecht

wo. 11 okt. 13.00 u. Bingo met de Zonnebloem ’t Achterom, r.k.kerk, K’hoef

vr. 13 okt. 20.00 u. Alg. Ledenverg. Ankeveense IJsclub Clubgeb.St.End22A, Ankeveen

za. 14 okt. 16.00 u. Fam.concert ‘Strijkkwartet van Sax’ Oude Kerkje, Kortenhoef

zo. 15 okt. 11.00 u. Oerrr Wilde Buiten Dag Bez. Centr. NM; ’s-Graveland

za. 21 okt. 10.00 u. Certificaten Nederhorst on Ice Willie Das Plein, NdB.

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)

Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Vanaf 4 oktober zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met o.a. Vestival Vokaal in Naarden, oldtimers 
in Loosdrecht, de Temporun en brillenwinkel De Paradijs-
vooghel in Bussum; In RegioHub gaat het over het Ge-
zondheidsfestival; Gooi en Eembode Hilversum en GooiTV 
presenteren het tweewekelijks gesprek met Pieter Broertjes, 
burgemeester van Hilversum. 
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen 
op gooitv.nl

Programma GooiTV

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

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

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

Harry Griffioen en Jan Blom (rechts)

NEDERHORST DEN BERG- Nog net 

voor 1 oktober heeft Harry Griffioen 

een dak boven zijn hoofd. En wat 

voor een, hij huurt op de Reeweg een 

dijkhuisje van Jan Blom, weliswaar 

gedateerd, maar Harry is er blij mee.

In maart van dit jaar kreeg Griffioen 

de melding dat hij zijn verbouwde 

kippenhok aan de Middenweg moest 

verlaten vóór 1 oktober, na bijna 20 

jaar illegaal wonen. Op straffe van 

een dwangsom van 6000 euro. Nooit 

eerder was hem ook maar één stro-

breed in de weg gelegd. Uitlatingen 

van wethouder Reijn dat de gemeente 

mee zou denken en verwijzingen naar 

het sociaal wijkteam bleken loze kre-

ten. Uiteindelijk klopte het sociale 

hart van ondernemer Jan Blom van 

Jansen&Blom Onroerend Goed. Hij 

bezit grond en panden aan de Reeweg 

waar hij ooit begon bij aannemersbe-

drijf De Groot. Uiteindelijk wil Blom 

deze grond ontwikkelen voor woning-

bouw. Voorlopig staat het dijkhuisje 

uit 1925 leeg. Harry is er blij mee: 

woonkamer, keuken, een diepe kel-

der, badkamer en drie slaapkamers. 

Vrijstaand en toch niet te ver van het 

centrum. Maar het allermooiste is 

het uitzicht vanaf de achterzijde, als 

je het trapje afgaat, heb je een terras 

dat uitkijkt op de polder. Voor een 

schappelijke huurprijs ondertekende 

Harry het contract voor drie jaar. In 

het bijzijn van Monique Zijpveld die 

met haar petitie 256 handtekeningen 

verzamelde om Harry op zijn stekkie 

te laten blijven. Dat mocht niet baten. 

Deze week is de Berger met zijn vier 

zussen druk in de weer om het nieuwe 

onderkomen een fraaier aanzien te ge-

ven. “Man, wat ben ik hier blij mee. Ik 

begin gewoon een nieuw leven” sloot 

Harry af. 

Harry Griffioen heeft een dijkhuisje

HAARLEM- Mevrouw mr. I. A. Bezaan 

(PVV), lid van Provinciale Staten 

van Noord- Holland, meent dat het 

provinciebestuur raad en burgers 

van Wijdemeren bij het fusieplan 

met Hilversum volledig buitenspel 

zet. Zij heeft daarover indringende 

vragen gesteld aan Gedeputeerde 

Staten. 

Mevrouw Bezaan had begrepen dat 

Wijdemeren of zelf haar volledige 

zelfstandigheid moet opgeven of dat 

Gedeputeerde Staten dat doet op 7 

november 2017. Zij schrijft dat de ge-

meente nauwelijks bewegingsruimte 

krijgt. Kiezen voor zelfstandigheid en 

zogenoemde Piofach-taken (bv. per-

soneelszaken en huisvesting) samen 

willen doen met een of andere ge-

meenten, is voor Gedeputeerde Staten 

een onbewandelbaar pad. ‘Een voor-

stel van de raad om te investeren in de 

gemeente als uitvoeringsorganisatie, 

desnoods taken aan de regio over te 

dragen en voor het overige nog zes 

jaar zelfstandig te blijven, werd door 

D66-gedeputeerde Van der Hoek van 

tafel geveegd. De Partij voor de Vrij-

heid is verbijsterd over deze gang van 

zaken. De raad en burgers van Wij-

demeren lijken volledig buitenspel te 

worden gezet’ vervolgt het PVV- Sta-

tenlid. De Provinciale Staten vormen 

het algemeen bestuur van de provincie 

(55 leden). Gedeputeerde Staten zijn 

het dagelijks bestuur, bestaande uit 

6 gedeputeerden (VVD, CDA, PvdA 

en D66) en de Commissaris van de 

Koning: Johan Remkes (VVD). Me-

vrouw Ilse Bezaan is fractievoorzitter 

van een zespersoons fractie. 

Ze komt met de volgende vragen: 

Deelt u de mening dat de burgers van 

de gemeente Wijdemeren het laat-

ste woord dienen te hebben inzake 

plannen voor gemeentelijke herin-

PVV komt op voor Wijdemeren

Oranje Huis
Op donderdag 12 oktober opent het 

Oranje Huis officieel haar deuren in Al-

mere-Poort. In het Oranje Huis worden 

slachtoffers van huiselijk geweld uit bei-

de regio’s professioneel opgevangen en 

begeleid. In een moderne voorziening, 

dichtbij huis. De Regio Gooi en Vecht-

streek biedt noodbedden, crisisopvang 

en begeleid wonen voor slachtoffers van 

huiselijk geweld in deze regio.  

Het Oranje Huis is zichtbaar en herken-

baar in de wijk.  Waar vroeger de nadruk 

lag op wegvluchten voor, ligt nu de na-

druk op het aanpakken van geweld. 

 

deling? Zo nee, waarom Vraag 2: Bent u 

van mening dat de ‘Boeman-opstelling’ 

van Gedeputeerde Staten gevolgen kan 

hebben voor de samenwerking tussen de 

provincie en Noord-Hollandse gemeenten 

inzake gemeentelijke herindelingen en al-

lerlei andere terreinen, plus het aangezicht 

van de Noord- Hollandse politiek schade 

toebrengt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3: Deelt u de mening, als D66-ge-

deputeerde, dat het een gotspe is dat de 

provincie Noord-Holland investeert in 

een betere referendumverordening om de 

inspraak van Noord-Hollanders te ver-

beteren, terwijl GS aan de andere kant 

de burgers van Wijdemeren in principe 

monddood maakt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4: Bent u bereid op een construc-

tieve manier met de raad van gedachten 

te wisselen over het door hen ingediende 

voorstel? Zo nee, waarom niet?

Gedeputeerde Van der Hoek moet de vra-

gen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

binnen 30 dagen na binnenkomst, beant-

woorden.

WIJDEMEREN - De acht ton voor de 

versterking van de ambtelijke or-

ganisatie wordt goed besteed, zei 

waarnemend burgemeester Ossel. 

Ook als Wijdemeren zal fuseren, dan 

is deze impuls noodzakelijk om ster-

ker te worden. Het nieuwe organisa-

tiemodel past ook beter in een gro-

ter geheel, mocht dat er komen

De eerste stap is dat vanaf 1 december 

2017 de ambtelijke organisatie zal be-

staan uit vijft ien teams, twee directeu-

ren en een gemeentesecretaris. De ge-

meenteraad stelde in juli circa acht ton 

beschikbaar voor het versterken van de 

ambtelijke organisatie. Dit naar aanlei-

ding van het advies van onderzoeks-

bureau Rijnconsult dat in opdracht van 

het college een analyse maakte. De hui-

dige gemeentesecretaris Jan Visser heeft  

aangegeven na 11 jaar en 5 maanden 

deze organisatieaanpassing een goed 

moment te vinden om terug te treden. 

Wietske Heeg, nu nog afdelingshoofd 

Sociaal Domein, is benoemd tot waar-

nemend gemeentesecretaris. Direct 

onder haar worden de heren Van den 

Biezen en Buijs respectievelijk direc-

teur ‘sociaal + ondersteuning’ en direc-

teur ‘fysiek’. Door de aanpassing zijn er 

straks geen afdelingen meer, maar alleen 

nog 13 teams. Hierdoor worden de lij-

nen korter en kan de directie zich meer 

focussen op strategische projecten en 

zorgen voor verbinding tussen de teams. 

2019

Het plan van aanpak voor de organisa-

tieontwikkeling loopt door tot en met 

2019 en zal zich verder richten op het 

ontwikkelen van medewerkers en ma-

nagement, het optimaliseren van de 

werkprocessen, het versnellen van de 

invoering van het zaakgericht werken, 

het verbeteren van de informatisering, 

het op orde brengen van het fi nancieel 

beheer en de huisvesting. Tevens zal er 

een HR- manager aangetrokken wor-

den. Het is geen reorganisatie, er vallen 

dus geen ontslagen. Het aantal ambte-

naren blijft  rond de 156 schommelen. 

Burgemeester Ossel: “Het versterken 

van de organisatie wordt voortvarend 

opgepakt en dat moet ook. Wat de be-

stuurlijke toekomst ook brengen mag, 

inwoners mogen van ons goede dienst-

verlening verwachten. Met het beschik-

baar gestelde budget kunnen we de 

organisatie versterken. Het college be-

raadt zich op de verdere investeringen 

die nodig zijn om de bestuurskracht te 

versterken.”  

Nieuwe organisatie op gemeentehuis  
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

 

Kwekerij Krijn Spaan
Kortenhoefsedijk 171
Bloembollen, heesters

vaste planten e.d.

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

NAJAAR! Tuingereedschap 
scherp? Keuken- en tafel-

messen al scherp?
HAGEN - slijperij 

Trapgans 2A Ankeveen

Te Huur Wijdemeren
Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2

1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

28 m2, 42 m2, 52 m2, 60 m2, 

100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 

035-656 2624

 

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

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

MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

 

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Aikido
nieuwe kennismakings-

cursussen starten op
woensdag in Hilversum

www.masakatsu.nl

Het is weer tijd voor de 
Sloten. Voor handmatig 

Sloten belt u 06-24920317

Aangeboden Huishoudelijke
Hulp. tel: 06 858 127 97

Restaurant Vlaar zoekt part-
time afwassers voor één of 

meerdere avonden per week. 

Interesse? Meld je aan om een 

proefavond te komen werken, 

uiteraard tegen betaling. RES-
TAURANT VLAAR, Noor-

dereinde 129 in ’s-Graveland, 

tel. 035-6561661.  

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Div. bedrijfs/opslag ruimtes 
te huur Vanaf 30 m2 t/m 90 

m2 Ind. Terrein “De slenk” 

Telnr: 035-656 3517 Frans@

verhuizers.nl

Wij hebben op vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur en 13.30 
tot 15.30 uur haak- en brei 
inloop.  Wij hebben hierin 

groot assortiment boeken en 

maken er gezellige uurtjes van. 

Hobbykelder, Laarderweg 28, 

Bussum

*Brocante * Antiek * Retro
Elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur.
Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.

Like ons op Facebook voor 

moois-uit-de-loods, of kijk op

www.inboedelsenzo.nl voor

info & woningontruiming.

telefoon 06-20.777.535.

Cito Transport: Lev: zand, 

grond, grind, ook in bigbags 

leverbaar. Gemalen veen-

grond, menggranulaat, com-

post, boomschors, gebakken 

stenen/betonklinkers. Mid-
denweg 106, Ned. Den Berg. 
0294-251451.

PHONEUSHOP 
NOORDEREINDE 9

Wij leveren alle mobiele 

telefoons en abonnementen

Verkoop-Reparatie-Advies

Koffie & Thee staan klaar

Noordereinde 9 sGraveland

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Sloten & Inbraakbeveiliging
Verbouw& Timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!! 

Gratis waardebepaling?

Bel: 035-656 0235

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Uw opruimcoach: 
www.need2organize.nl

0650501037

T.k. Acer laptop €150 
zgan. Tel 6562636

VERANTWOORD AFVALLEN !

www.vetslank.com Ankeveen

Irene Voshol, gewichts-

consulent/ fysiotherapeut

BEELDHOUWEN/boetseren

er is nog plek op maandag

middag en zaterdagochtend

info:0206930159 www.beeld

houwatelierkortenhoef.nl

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, 

inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. 

Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  
Wijdemeertjes

Sleutels
en 
sloten
service

Programma oktober 2017

Jan Beuving, cabaret
Vrijdag 6 oktober 

Aanvang: 20.15 uur. Toegang: € 18,00 euro

Estafest, concert
Vrijdag 13 oktober

Aanvang: 20.15 uur. Toegang: € 18,00 euro

Meneer Monster, kindertheater
Woensdag 25 oktober 

Programma: De Gruff alo – vanaf 3 jaar
Aanvang: 15.30 uur. Toegang: € 7,50 euro

Theater De Dillewijn • Stichts End 57

1244 PL Ankeveen • info@dedillewijn.nl

w w w . d e s p o t f a b r i e k . n l

 Oktober Nieuws

De Spotjes maken 

een Herfstcollage.

Za. 14 okt. van 9.30 tot 11.30 uur.

Kidswereld, Platanenlaan, naast 

voetbalkantine

Het Handwerkatelier:

Do. 26 okt. van 19.30 tot 21.30 uur.

Enerki, Vreelandseweg 37 A.

Het Open Atelier:

5 en 19 oktober van 9.30 - 12.00 uur

Kidswereld, Platanenlaan

aannemersbedrijf

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL
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Ondernemers

NEDERHORST DEN BERG- Het Willie 

Das Plein en het gebied eromheen 

beginnen al vorm te krijgen. Het 

zal niet zo lang meer duren voor 

het Plein, parking en de wegen ge-

reed zijn, meldt Gert Hendrickx, vast 

Plein-bezoeker. 

Wethouder Reijn heeft opnieuw over-

leg gehad met ondernemers in Neder-

horst den Berg. Hij bracht ook ver-

slag uit van de gesprekken afgelopen 

periode met aannemer, projectleider 

en politici over de voortgang, zoals 

vorige week in de keet van de aan-

nemer. ‘Samen met de ondernemers 

hebben we de planning voor de ko-

mende periode doorgenomen. Eind 

volgende week is de stoep voor de 

winkels klaar. Nadat de parkeerplaats 

waar nu gewerkt wordt af is, pakken 

we de andere parkeerplaats aan. Half 

november moet die ook 

weer beschikbaar zijn 

voor de consument. Na 

wat rust voorafgaande 

aan de voor winkeliers 

zo belangrijke feestda-

genperiode, gaan we na 

de jaarwisseling aan het 

plein beginnen. Half fe-

bruari moet alles klaar 

zijn’ aldus Reijn.

En zo komt er toch schot in 

NEDERHORST DEN BERG - De 

Voorstraat en de Dammerweg lig-

gen nu al een paar maanden open en 

de gemeente heeft aangegeven dat 

het nog tot februari 2018 gaat duren. 

Dan hebben we naar alle waarschijn-

lijkheid een bakker, een groenteboer 

en misschien ook een bloemenzaak 

minder. Die zijn dan failliet. 

Cor Koster, 

namens de ouderenbonden

De gemeente denkt wel dat de winkels 

steeds bereikbaar zijn geweest, maar 

als je, zeker als oudere, met je bood-

schappen een stuk moet lopen over 

allerlei kunststof en stalen platen (erg 

onveilig!) ga je een alternatief zoeken. 

En niet alleen ouderen.

De omzet van de getroffen winkels is 

dermate teruggelopen dat ze de reno-

vatie van het plein en de Voorstraat 

misschien niet overleven. Dit valt echt 

niet meer onder het normale onderne-

mersrisico. Hier moet wat gebeuren. 

Straks gaat het plein zelf op de schop 

en is ook de AH vrijwel onbereikbaar. 

Dat betekent tevens (nog) minder 

klanten voor alle andere winkels. 

Ondernemersvereniging

Het zou goed zijn als de ondernemers-

vereniging zo spoedig mogelijk een 

bijeenkomst zou organiseren, voor 

middenstand en burgers, om te pra-

ten over alternatieven. Bijvoorbeeld 

Nederhorst den Berg kan niet zonder winkels

Vorige week ondertekenden Bart 

ten Herkel van Drukkerij Ten Herkel 

BV en Franc Hogguer van Dunnebier 

Print & Marketing de overname van 

de NieuwsSter door Dunnebier. Het 

Bergse familiebedrijf ziet kansen 

om redactie, vormgeving en druk 

van het Loosdrechtse huis-aan-

huisblad samen uit te geven met het 

Weekblad Wijdemeren. Voorlopig 

blijven beide bladen ongewijzigd 

naast elkaar bestaan.

Hogguer: “Dunnebier heeft een lange 

ervaring met het uitgeven van huis-

aan-huisbladen. Al in 1967 begonnen 

we in Nederhorst den Berg met De 

Brug, later gevolgd door de Wie Wat 

Waar voor Ankeveen, Kortenhoef en 

’s-Graveland. Dat was in 1974. Sinds 

2013 zijn de bladen samengevoegd tot 

Weekblad Wijdemeren, 

dat uitkomt in vier van 

de vijf dorpen van Wij-

demeren. Nu de Nieuws-

Ster uit Loosdrecht erbij 

komt, is dat een logische 

aanvulling op ons bla-

denconcept en zijn wij 

daar bijzonder blij mee. 

Zowel voor de lezers als ook voor de 

adverteerders streven we naar zo aan-

trekkelijk mogelijke weekbladen.”  

Twee geliefde en goed gelezen week-

bladen samenvoegen, vergt de nodige 

behoedzaamheid. Daarom benadrukt 

Franc Hogguer dat er voorlopig veel 

bij het oude blijft voor de Loosdrech-

ters. Pas in een later stadium kunnen 

vorm en inhoud worden aangepast 

aan de nieuwe eisen des tijds. Inmid-

dels hebben Hogguer en Ten Herkel 

de adverteerders van De NieuwsSter 

op de hoogte gesteld van de overna-

me. Het is vrijwel uniek dat twee loka-

le huis-aan-huisbladen worden uitge-

geven door een middelgrote drukkerij 

uit de gemeente zelf, in tegenstelling 

tot de meeste weekbladen in Neder-

land die door grote landelijke uitge-

vers worden gemaakt. Eindredacteur 

van de NieuwsSter wordt Herman 

Stuijver die dat ook al jarenlang doet 

voor het Weekblad Wijdemeren.

Dunnebier Print & Marketing neemt 
de NieuwsSter over

een boodschappendienst, waarbij bood-

schappen gratis thuisbezorgd of naar de 

auto gebracht worden, of de mogelijkheid 

een (bewaakt?) pick-up point op te zet-

ten waar je de boodschappen neer kunt 

zetten terwijl je de auto ophaalt. Denk 

ook aan de inrichting van een tijdelijk 

parkeerterrein op het plein of een door-

rijmogelijkheid langs de supermarkt. Het 

moet mogelijk zijn voor dit soort zaken 

subsidie van de gemeente te krijgen, 

want je kunt moeilijk van de winkeliers 

verwachten dat ze dit ook nog voor hun 

rekening nemen. 

Tot nog toe hebben we nog niets gehoord 

van de ondernemersvereniging: geen 

protesten, geen acties. Maar nietsdoen is 

intussen geen optie meer. Net zoals biodi-

versiteit belangrijk is voor de natuur, zo is 

een gevarieerd winkelbestand noodzake-

lijk voor een dorp. Anders gaat het dorp 

dood.

WIJDEMEREN - Het afdelingsbestuur 

van de ChristenUnie heeft Esther 

Kaper-Hartenberg (34) voorgedra-

gen als lijsttrekker voor de gemeen-

teraadsverkiezingen in Wijdemeren 

in maart 2018. De ChristenUnie doet 

voor het eerst mee in deze gemeente. 

Esther is een geboren en getogen Kor-

tenhoefse en stond op de kandidaten-

lijst van de ChristenUnie tijdens de 

landelijke verkiezingen. Esther 

is journalist, schrijver en te-

levisieredacteur bij de KRO-

NCRV in Hilversum. Ze is ge-

trouwd en heeft twee zoontjes.

Op 12 oktober stemmen de le-

den van de ChristenUnie over 

Esther en de andere kandida-

ten, waarmee de lijst definitief 

wordt vastgesteld. 

Esther Kaper voorgedragen als lijsttrekker

Cursus Peuter in zicht 
Wat moet je doen als je kind een drift-

bui heeft? Of niet luistert? Alle ouders 

van peuters komen voor dit soort vra-

gen te staan en zoeken naar oplossin-

gen. Speciaal voor ouders met peuters 

van 2 tot 4 jaar, biedt Jeugd en Gezin de 

cursus ‘Peuter in zicht!’. Vier bijeenkom-

sten van twee uur, waarin verschillende 

thema’s centraal staan. De cursus start 1 

november in Hilversum (Frederik van 

Eedenlaan 13b) en vindt plaats op vier 

opeenvolgende woensdagavonden tus-

sen 20.00 en 22.00 uur. De kosten voor 

deelname zijn 30 euro per ouder(paar). 

Informatie: www.jggv.nl (cursusaan-

bod). Of bellen naar 035 69 26 350 of 

een mail sturen naar cursussen@jggv.nl. 

 

Foto: Gert Hendrickx

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor de 

weekendactiviteiten is de sluitingstijd: 

zondag 20.00 uur. redactie@dunebier.nl

Kopij
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 Zoethoudertje

Suikerbrood

 € 2,75
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Naar aanleiding van de ingezonden brieven 

in dit blad de volgende opmerkingen over het 

verkeer. Het Noorder- en Zuidereinde zijn al 

eeuwenlang in gebruik als doorgaande ver-

keersroutes en zijn in de loop van de tijden 

( zoveel mogelijk) aangepast. Ik ben geboren 

en getogen aan de Stichtse Kade ( Ankeveen) 

en ging op de fiets (1951- 1957) naar de lagere 

school in ‘s- Graveland. Ook toen al gevaar-

lijke momenten. Dit had weinig te maken met 

veel en racend verkeer of kinderlijke bang-

heid. Ook bij lage snelheden kunnen ernstige 

ongelukken gebeuren. Fietsers kunnen nu 

vrijwel overal veilig gebruik maken van een 

fietspad. Desondanks waren er ‘s- Gravelan-

ders die (officieel) bezwaar maakten tegen 

de aanleg! Je moet altijd goed uitkijken als je 

oversteekt. ’s-Graveland afsluiten voor door-

gaand vrachtverkeer is niet reëel, dan hebben 

anderen er last van. Om dat te handhaven zal 

op alle toegangswegen een permanente ‘grens-

controle’ moeten komen (incl. paspoorten en 

inreisvisums). Bovendien zal er dan op over-

tredingen gecontroleerd moeten worden. En 

waarom alleen het Zuidereind, zoals de heer 

Raaijmakers voorstelt. Dat is al eerder als een 

onuitvoerbaar plan in de prullenbak verdwe-

nen. Met alle respect, de bewoners van Noor-

der- en Zuidereinde zijn daar geheel vrijwil-

lig komen wonen. Is de verkeershinder een te 

groot bezwaar, dan doen ze er verstandig aan 

te verhuizen. De nieuwkomers hebben overi-

gens zelf verzuimd om te kijken of hun directe 

woonomgeving aan hun wensen voldoet. Ei-

gen verantwoordelijkheid dus. 

Aan de verkeershinder is al veel geld uitgege-

ven, maar ook verspild. Een nieuwe randweg? 

Geachte heer Raaijmakers, dat kost tientallen 

miljoenen en waar zou die moeten komen? 

Huizen slopen, bomen rooien e.d. is geen pro-

bleem, maar andere mensen en de natuur zijn 

dan de dupe. Hier laat ik het verder maar bij.

G. van Schaik, Kortenhoef

Reactie op nieuwkomers

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

Koninginneweg 26 • 1241 CT Kortenhoef • tel.: 035 - 656 23 70
www.dewitaanhangwagens.nl

NEDERHORST DEN BERG - Wie kent de als 

Borsato klinkende zanger en spreker: Leen 

Koster? Op 8 oktober zingt hij een aantal 

eigen nummers van zijn cd en brengt het 

woord. Zijn jullie er ook bij?  

Leen Koster is zanger en songwriter, zij eerste 

CD ‘Diep van binnen’ kwam in 2015 uit. Met dit 

debuut zorgde Leen Koster voor een verrassing. 

Vanuit het niets was daar opeens een zanger met 

het geluid van een Borsato en een inhoud uit het 

leven gegrepen. Iedereen is de 8e oktober wel-

kom om te komen luisteren, mee te zingen en 

bovenal samen te zijn. Wij zetten vanaf 15.30 uur 

de deuren van de Willibrordkerk weer open en 

zorgen voor koffie en thee. Om 16.00 uur begint 

de dienst en na afloop is er eveneens gelegenheid 

met elkaar nog wat te drinken en na te praten. 

Voor de kinderen is er weer een tafel  met knut-

selwerkjes en wie weet wat nog meer! Er is ook 

oppas. 

Praisedienst in Willibrordkerk 

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

NEDERHORST DEN BERG- Onlangs is Albert 

Heijn in Nederhorst den Berg het inzamel-

punt geworden van Stichting AAP voor oude 

mobieltjes en lege cartridges/toners. Die 

kunt u deponeren in de oranje inzamelbox 

van Stichting AAP die bij de counter staat. 

AAP werkt samen met het bedrijf Eeko: voor 

ieder ingeleverd mobieltje en elke cartridge/

toner krijgt zij een vergoeding die direct ten 

goede komt aan de dieren bij AAP. Eeko zorgt 

voor een milieuverantwoord hergebruik van 

de ingeleverde materialen.

Jaarlijks krijgen vele mishandelde en verwaar-

loosde uitheemse dieren een nieuw leven bij 

Stichting AAP. De dieren die bij AAP binnenko-

men hebben vaak gezondheidsproblemen of zijn 

getraumatiseerd door slechte behandeling of be-

huizing. Deze dieren hebben deskundige en lief-

devolle verzorging nodig: eten, een schoon ver-

blijf, medische zorg en vooral veel aandacht. De 

dieren die zij in Almere en in Villena (Spanje) 

opvangt, zijn vaak afkomstig uit de illegale han-

del, louche dierenparken, circussen, proefdierla-

boratoria of van particulieren. Hoewel AAP pleit 

voor betere wetgeving in heel Europa is het werk 

van de stichting nog steeds broodnodig! Kijkt u 

ook eens op www.aap.nl.

Helpt u mee? 

Als u mee helpt het werk van AAP mogelijk te 

maken, dan vangen we meerdere vliegen in een 

klap: u weet nu waar u uw oude mobieltjes en 

lege cartridges kwijt kan (goed voor het milieu), 

AH werkt mee aan duurzaamheid en met z’n 

allen steunen we Stichting AAP. Zo kunnen we 

samen het verschil maken. Inzamelzakjes kunt 

u aanvragen via www.aap.nl/inzamelenvooraap.

Namens de dieren: hartelijk dank!

AH Nederhorst den Berg 
steunt AAP
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Begin oktober begint Natuurmonu-

menten met de herstelmaatregelen 

in de Wijde Blik en de Spiegelplas om 

deze plassen veiliger en mooier te 

maken. In overleg met de recreatie-

ondernemers is Natuurmonumenten 

tot een pakket aan maatregelen 

gekomen van het aanbrengen van 

zwemtrappen tot het verwijderen 

van bomen. De verwachting is dat 

de maatregelen aan het einde van 

dit jaar klaar zijn.

In de Wijde Blik wordt de veiligheid 

voor boten vergroot, doordat de strek-

dam wordt opgehoogd om hem beter 

zichtbaar te maken en de ondieptes 

bij de eilanden 2 en 3 worden uitge-

diept. Op het vierde eiland wordt er 

1/3 deel van de bomen verwijderd, de 

beschoeiing vernieuwd en een zwem-

trap geplaatst. En bij het vijfde eiland 

worden er markeerpalen aangebracht, 

beschoeiing vervangen, een zwemtrap 

geplaatst en een ballenlijn geplaatst. 

Hiermee voert Natuurmonumenten 

groot onderhoud uit, waardoor de 

voorzieningen er weer netjes uitzien 

en jaren meekunnen.

Spiegelplas

Op de Spiegelplas wordt er bij het 

Strandje van de Wit beschoeiing ge-

plaatst en twee zwemtrappen. Bij ei-

land 1 wordt de bestaande beschoeiing 

vervangen en worden er afmeerboxen, 

een ballenlijn en een zwemtrap ge-

plaatst. Bij eiland 3 worden er drie 

aanmeerboxen en een zwemtrap ge-

plaatst. En bij eiland 4 worden er over-

hangende bomen verwijderd en ook 

een zwemtrap geplaatst. Daarnaast 

wordt de steiger bij de 

kooibrug verwijderd 

en vervangen door een 

laad- en losplaats voor 

recreanten met een 

boot. Daarnaast zijn er 

nog een aantal kleinere 

maatregelen op andere 

locaties in beide plas-

sen.

Groene uitweg

Natuurmonumenten 

hoopt hiermee aan de wensen van de 

gebruikers van de plassen tegemoet te 

komen en het gebruiksplezier te ver-

groten. Dit project is mede mogelijk 

gemaakt door het Provinciaal Meer-

jarenprogramma van de Provincie 

Noord Holland ‘Groene Uitweg’. Voor 

vragen over dit herstelplan of een to-

Gezondheid DOOR: SASKIA LUIJER

REGIO– Tijdens het Gezondheids-

festival in Gooiland werd donderdag 

28 september het inwonersportaal 

‘Mijn zorg en ondersteuning’ ge-

lanceerd. Ter ere van dit feestelijke 

moment gaf arts en astronaut André 

Kuipers een lezing over de medische 

aspecten van de ruimtevaart.

Het nieuwe digitale portaal is voor alle 

inwoners van Regio Gooi en Vechts-

treek. Via de website van de eigen 

gemeente – in ons geval Wijdeme-

ren.nl – kun je terecht bij het inwo-

nersportaal ‘Mijn zorg en ondersteu-

ning’. Na inloggen met je DigiD is dan 

online de zorg en ondersteuning te 

zien die via de gemeente is toegekend. 

Zo kun je kijken om welke zorg het 

gaat, hoeveel en welke aanbieder dit 

levert. Via de website KiesZo.nl kun 

je ook gemakkelijk de zorgaanbieders 

met elkaar vergelijken. Het portaal 

biedt dus meer inzicht en extra ge-

mak om keuzes te maken. Daarnaast 

geeft het portaal ook toegang tot je ei-

gen medische dossier van ziekenhuis 

Tergooi (mijnTergooi.nl). Daar kun 

je bijv. uitslagen inzien van kweken 

of bloedonderzoek, de brief lezen die 

de specialist naar de huisarts heeft 

gestuurd, of een korte samenvatting 

van de afspraak teruglezen. Op korte 

termijn zal ook Jeugd en Gezin bij het 

inwonersportaal aansluiten en in de 

toekomst waarschijnlijk meer part-

ners, zoals huisartsen.

Kuipers lancering

Na de officiële aftrap van het inwo-

nersportaal nam André Kuipers de 

bezoekers mee naar zijn lancering. 

De astronaut die in 2004 in Kazach-

stan met de Sojoezraket werd afge-

schoten naar het International Space 

Station (ISS) besprak de medische 

aspecten van de ruimtevaart. Wat ge-

beurt er met gezonde mensen in een 

ongezonde omgeving? Allereerst ver-

telde hij uitgebreid over de jarenlange 

voorbereiding die nodig was om als 

wetenschapper een ruimtereis te kun-

nen maken. Dat beperkte zich niet 

tot de lucht- en ruimtegeneeskunde, 

maar vroeg ook om veel technische 

en fysieke training. Zo kreeg hij al-

lerlei instructies voor het uitvoeren 

van onderzoek, leerde hij systemen 

en procedures kennen, moest hij zich 

bekwamen in onderhoud en repa-

ratie van apparatuur, oefende 

hij overlevingsstrategieën en 

moest bovenal gezond blijven. 

“Elke astronaut is bang voor de 

dokter” sprak hij. “Die kan je 

immers afkeuren voordat je de 

lucht ingaat. En je wilt vliegen.”

Een jongensdroom

In 2004 verbleef Kuipers een week aan 

boord van het Internationaal Ruim-

testation. Later volgde in 2011 een 

tweede reis, waarbij hij er vijf maan-

den vertoefde. Op 400 km afstand van 

de aarde voerde hij tal van technolo-

gische experimenten uit. Daarbij wees 

hij op ‘de ruimtevaart’ die wij dagelijks 

gebruiken zonder er vaak bewust van 

te zijn. Zoals de satellieten voor ver-

keersnavigatie, weersvoorspellingen 

en digitale communicatie. Vlot en on-

derhoudend, met een vleugje humor 

vertelde André Kuipers over zijn reis. 

Het was zijn jongensdroom om astro-

naut te worden, maar het heroïsche 

beeld werd toch wat minder nadat 

bleek dat je bij de lancering een luier 

draagt, jezelf wast met babydoekjes en 

vaak last krijgt van ruimteziekte. “Het 

is een gekke wereld, er is geen onder 

‘Mijn zorg en ondersteuning’ gelanceerd

De ruimtereis van André Kuipers

SENVER-rondwandeling 
Op donderdag 12 oktober is er een 

SENVER- rondwandeling om half twee 

bij de biologische tuinderij Land en 

Boschzigt aan de Leeuwenlaan 34. Gids 

Henk van Rooijen neemt u mee door 

het park van de buitenplaats Jagtlust, 

waar u onder andere het Rondje van Six 

maakt. Bij de tuinderij kan vooraf of na 

afloop iets gedronken of gegeten wor-

den. Aanmelden vooraf is niet nodig. 

Senver-leden betalen 3,50 euro en niet-

leden 4 euro. Goede wandelschoenen 

zijn onmisbaar op deze boswandeling

en geen boven. Je hebt geen gewicht. Sla-

pen is ook iets raars, je ligt niet maar je 

zweeft.” Door de gewichtloosheid treedt 

bij ruimtevaarders bot- en spierverlies op 

en gaat ook het hart minder functione-

ren. Daarom stond er elke dag sport en 

krachttraining op het programma om te 

veel conditieverlies te voorkomen. Des-

ondanks moest André bij terugkomst op 

aarde revalideren. Net zolang herstellen 

als zijn vlucht was geweest. “Het is niet 

zo gezond in de ruimte” besloot Kuipers 

dan ook. “Maar wel allemaal de moeite 

waard.” Ter illustratie liet hij nog schit-

terende luchtfoto’s zien van onze pla-

neet. Beelden van aardobservatie, met 

zandstormen, orkanen, ontbossing en 

luchtvervuiling. In een flits zoomde hij 

zelfs even in op de Loosdrechtse plassen, 

waarbij hij lachend toelichtte: “Wij gaan 

met een snelheid van 8 km/sec, dus heel 

snel over Nederland.”

NEDERHORST DEN BERG- Oudere 

mensen komen relatief vaak te over-

lijden door een val en het daardoor 

veroorzaakte letsel, vaak een breuk 

van de heup of het dijbeen. Vallen 

staat hiermee in de top van de 

doodsoorzaken in ons land. 

Kun je er wat aan doen? Ja zeker! Op 

dinsdag 10 oktober (10.30-12 uur) 

organiseren de ouderenbonden een 

voorlichtingsbijeenkomst over valpre-

ventie in de Bergplaats, Kerkstraat 7, 

Nederhorst den Berg. We gaan in op 

de verschillende oorzaken en bespre-

ken wat je kunt doen om vallen te 

voorkomen. Een van de mogelijkhe-

den is je beenspieren sterker te maken. 

Ook balansoefeningen helpen. Zowel 

de theorie als de praktijk komt aan de 

orde. Trek wat makkelijks aan want we 

gaan oefeningen doen!

Valpreventie

Herstelplan Wijde Blik en Spiegelplas van start 

taaloverzicht van de herstelmaatregelen 

kunt u mailen naar vechtplassen@natuur-

monumenten.nl.
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FAMILIEBERICHTEN Natuur

’s- GRAVELAND- Kom naar 

de ING Wilde Buiten Dag in 

‘s-Graveland op zondag 15 

oktober tussen 11 en 15 uur. 

Ben je tussen 4 en 12 jaar 

oud? Kom dan samen met je 

ouders naar dit supergave, 

gratis event.

Je struint door het bos en komt 

onderweg allerlei uitdagingen 

tegen. Samen met de boswach-

ters ga je een fikkie stoken, 

beesten zoeken en train je alle 

andere handigheidjes die je 

nodig hebt in de natuur. Deze 

skills stempel je af 

in jouw eigen Bos-

wachterspaspoort. 

Na afloop krijg je 

de felbegeerde Bos-

wachter van Oer-

rr- badge. Alleen 

kinderen schrijven 

zich in; trek kleren 

aan die vies mogen 

worden. Het duurt 

ongeveer anderhalf 

uur.

Bezoekerscentrum Gooi en 

Vechtstreek, Noordereinde 

54b, 1243 JJ; ’s-Graveland; 035 

- 656 30 80 www.natuurmo-

numenten.nl/bcgooienvechts-

treek

Foto: © Natuurmonumenten – 

Pauline Joosten

Oerrr Wilde Buiten Dag 

NEDERHORST DEN BERG- 

Veel mensen zijn op zoek naar 

een manier om meer balans 

in hun leven te brengen. Tai 

Chi zou een vorm kunnen zijn 

die bij jou past. Probeer een 

van de 4 proeflessen bij het 

Sociaal Cultureel Centrum, 

Blijklaan. 

Wanneer we de bewegingen 

uitvoeren is onze aandacht bij 

ontspanning en loslaten. Je 

voelt de dagelijkse druk ver-

dwijnen, er komt een serene 

rust over je en de geest wordt 

helder. De oefeningen hebben 

meteen invloed op je dagelijks 

leven. Ineens is in de rij staan 

in de supermarkt een kans om 

even te ‘zinken’: met aandacht 

voor je lichaam en een kalme 

geest. Regelmatig zeggen leer-

lingen dat de les een rustpunt 

in de week is. Alhoewel we 

een aardige inspanning doen, 

merk je dat niet als zodanig. 

Een ontspannen lichaamshou-

ding levert een ontspannen le-

venshouding op. Tai kan tot op 

hoge leeftijd worden beoefend.

Je kunt een gratis proefles mee-

doen op om te ervaren wat Tai 

chi voor jou kan zijn op 11 en 

18 oktober en op 1 en 8 novem-

ber (20- 21.30 uur). Iedereen 

die interesse heeft is welkom. 

Neem makkelijk zittende kle-

ding en schoenen mee. Aan-

melden kan via mingling@

hanshasebos.com

Hasebos startte met Tai Chi be-

gin jaren ‘90 en geeft les sinds 

2014 in zijn woonplaats Bus-

sum. Meer informatie: http://

www.taichi-mingling.nl/   

Vier proeflessen

Tai Chi in het Cultureel Centrum 

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van de advertentie 
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag 
12.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom 
in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 5 okt. film, vr. 6 okt. mu-

ziek, za. 7 okt. film en live mu-

ziek, zo. 8 okt. jeugd, wo. 11 

okt. Cityquiz, do. 12 okt.film, 

za. 14 okt. cabaret.  Info: www.

wesopa.nl

Zaterdag 7 oktober Bazaar 

in de Bergplaats in Ned. den 

Berg van 9.00-16.00 uur.

Zondag 8 oktober Praisedienst 

in de Willibordkerk in Ned. 

den Berg om 16.00 uur.

Kort nieuws

Gordijnen en raambekleding, 

Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680
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Theater

ANKEVEEN- Misschien vinden bewo-

ners van Wijdemeren en omgeving 

‘terugspeeltheater’ eng, confronte-

rend of te actief. Mogelijk was dat 

de reden dat Theater De Dillewijn af-

gelopen zaterdag voor ongeveer de 

helft bezet was, in tegenstelling tot 

de meeste voorstellingen. 

Terugspeeltheater vraagt aan de toe-

schouwers wat bij hen ‘ter plekke op-

borrelt’ legde Tjitske Muller uit. Ze is 

de spelleider van de Bussumse the-

atergroep Draad. Op een vertelplek 

op het podium of gewoon vanuit je 

comfortabele theaterzetel mag je dat 

vertellen, een bijzondere ervaring, een 

anekdote. Het mag ook een gewone 

gebeurtenis zijn. De acteurs trekken 

symbolisch ‘aan een draadje’ en zet-

ten het verhaal kort om in diverse 

vormen, improvisaties. Naast Tjitske 

spelen Keesjan en Mijke mee, onder-

steund door de muzikanten David en 

Mischa, op percussie en contrabas. Al-

lemaal in een soort zwarte 

pyjama’s met rode strepen. 

Een mevrouw vertelt over 

een saaie zaterdag met veel 

papierwerk achter een pc. 

Na 10 seconden pikt het 

drietal acteurs het op met 

associaties, een klaagzang 

met lang uitgerekte klan-

ken en woorden. Muziek 

die er precies bij past. 

Iemand die een bezoek 

brengt aan haar broer met 

het syndroom van Down 

wordt gefêteerd op een 

stukje toneel met veel taart 

en kleurrijke kledingstuk-

ken. Keesjan speelt de 

broer, herkenbaar maar 

met respect. De zingende zaag ver-

beeldt op indringende wijze de pijn 

van een eerste tatoeage van Victor. 

Ook het flauw vallen nadat de filosofi-

sche tekst ‘wijsheid begint bij verwon-

dering’ in inkt was aangebracht op ’s 

mans arm, wordt speels ten tonele 

gebracht. Of de dame die uitgeteld ten 

val komt op de vloer en van daaruit op 

primitieve wijze haar bord leegmaakt, 

wordt zeer expressief gespeeld. De pijn 

doorklieft je. En zo gaat het door met 

De rode draad bij terugspeeltheater Draad

Tot nu toe maakte ik voor deze ru-

briek portretten van inwoners van 

Wijdemeren met een bijzonder ver-

haal. Voor deze keer wordt dat een 

verhaal van een dierlijke bewoner 

die het verdient om in het zonnetje 

gezet te worden omdat het vandaag 

dierendag is. En dat is ons eigen 

haantje Wyan-Dotje (genoemd naar 

zijn ras), kortweg: Jan. Daar zit een 

verhaal achter:

Het leek mijn man Erik wel leuk om 

weer eens kuikentjes te hebben en dus 

haalde hij bij een boer wat bevruchte 

eieren en legde die onder onze broed-

se kippen. En ja hoor, het was raak: 

Na een week of drie troffen wij vier 

kleine wollige kuikentjes die zich af 

en toe vanuit hun warme nestje in 

de ren waagden, hoe schattig! Waar 

we alleen niet bij stil gestaan hadden, 

was dat deze schattige kleine kuiken-

tjes natuurlijk ook heel gemakkelijk 

onder de ren door konden piepen. 

En dat gebeurde bij een van de kui-

kentjes toen ze iets groter werden en 

nieuwsgierig naar de wereld buiten de 

ren. Bij de hond van onze buurvrouw 

bleef dit niet onopgemerkt. Voor hem 

was dit leuk speelgoed dat nog leefde 

ook! Dit wezentje had misschien wel 

zin om pakkertje te spelen! Helaas 

voor onze kleine vriend was dit iets te 

veel van het goede. Wij troffen onze 

buurvrouw, boos op de hond en ont-

daan met een half-dood kuikentje in 

haar handen. Zijn nekkie hing slap op 

zijn lijf. Stuiptrekkend en met moeite 

om zijn oogjes open te houden…. Ach 

ja… zielig, maar dat is de natuur dacht 

ik. Die gaat het niet overleven. Ik heb 

toch nog een poging gewaagd en het 

beestje voorzichtig in een doos ge-

stopt met wat stro en met een pipetje 

heb ik af en toe een druppeltje water 

in zijn snaveltje gedaan. Met een de-

kentje eroverheen heb ik hem daarna 

met rust gelaten.

Na enige tijd keek ik weer in de doos 

maar die was leeg! Wel zag ik her en 

der wat poepjes liggen en hoorde 

ik gepiep. Ik kon mijn ogen niet 

geloven! Daar hipte hij heen en 

weer! We hebben hem ter ob-

servatie nog even bij ons binnen 

gehouden en ’s avonds weer fijn 

terug gestopt bij zijn verzorgsters. 

Tot nu toe hielden wij alleen de 

hennetjes maar nu, zo hadden we 

afgesproken, zouden we het ook 

houden als het een haantje bleek 

te zijn. Omdat het zo’n bijzonder 

exemplaar was. Inmiddels begint 

het duidelijk te worden dat het in-

derdaad om een haantje gaat met 

nog een beetje de baard in de keel, 

maar toch…onmiskenbaar een 

kukel en geen tok! Hij is gemakke-

lijk te pakken gaat regelmatig even 

bij ons op schoot of hij eet gezel-

lig met ons mee. Wyan-Dotje begint al 

een echte kerel te worden en wekt ons 

- nog wat onzeker en wat schor - rond 

een uur of half acht. Tot dusver is onze 

buurvrouw nog steeds heel blij dat hij 

Portret van Wyan Dotje

het heeft overleefd. Nu nog wel….

Kent u (of bent u) een inwoner van Wijdeme-

ren met een bijzonder verhaal, die een plekje 

verdient in deze rubriek dan kun u mij mai-

len: Astrid.korpershoek@hotmail.com

DOOR: ASTRID KORPERSHOEK EN HERMAN STUIJVER

andere ervaringen. Hoewel er steeds een 

ongemakkelijke stilte valt als Tjitske men-

sen uitnodigt om te vertellen, zijn er toch 

genoeg gevarieerde spelmomenten. Over de 

liefde voor het katje Kedi of de gesprekken 

in de tram of het kapotte busje midden in 

de nacht. Draad weet er iets van te maken. 

Niet alleen is het ensemble in staat om pats 

boem het verhaal om te zetten in een thea-

tervorm, met een essentiële rol van de mu-

ziek, vaak verbeeldend, soms poëtisch, ook 

gaan ze soms een stapje verder. Maken ze 

een statement dat de vertellers wellicht aan 

het denken zet. Een openbaar gesprek in 

een tram over dat je alles rechtstreeks moet 

vertellen, wordt toch echt roddelen als de 

persoon er niet bij is. Dat is de rode draad 

van Draad, het is niet alleen naspelen, het 

is ook verrassen en verbinden van gemeen-

schappelijke ervaringen. 

Foto: Lady M Artistique

ANKEVEEN- Komend weekend weer 

drie dagen kermis in Ankeveen, een 

eeuwenoude traditie in de kleinste 

kern van Wijdemeren. Daarbij hoort 

ook de Kermisloterij. De bon in dit 

blad kunt u inleveren ter plekke. Za-

terdagavond is de 

trekking. Doe mee!

Loterij 
Ankeveense Kermis

Zorgambulance
Vanaf 2 oktober rijdt de zorgambulan-

ce in onze regio. Deze ambulance rijdt 

geplande ritten van en naar het zie-

kenhuis of tussen ziekenhuizen waar-

bij geen acute medische zorg nodig is. 

Vooraf is een afspraak gemaakt voor de 

patiënt, bijvoorbeeld voor een behan-

deling of onderzoek of voor een over-

plaatsing. Het vervoerscomfort van de 

patiënt en eventuele familie staat bij de 

zorgambulance centraal. De dienstver-

lening van de Regionale Ambulance-

voorziening Gooi en Vechtstreek is met 

de komst van de zorgambulance weer 

verder geoptimaliseerd. 
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Madelijn
Snotneus

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en 

Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft 

een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huis-

houden niet compleet zijn zonder behaarde 

vrienden. Pup Jagger, kat Madammeke en ko-

nijnen Antonio en Schnitzel horen er dan ook 

helemaal bij. Ze eet eitjes van haar eigen kipjes, 

wordt ‘s ochtends gewekt door haar eigen haan 

en rijdt in haar vakanties graag te paard door de 

natuur…

Luister… ik ben geen meeloper. En aan deze 

seizoensgebonden rage wilde ik dan ook echt 

niet meedoen. Maar goed, soms heb je geen 

keus en word je er gewoon door meegesleurd. 

Of je nou wilt of niet. Héél Nederland heeft 

momenteel de griep. De een is nog zieker dan 

de ander. Ik dacht dat deze epidemie aan mij 

voorbij zou gaan maar dat was ijdele hoop, 

bleek vorige week. 

Ik heb nooit zomaar ‘gewoon’ de griep, zoals 

iedereen. Néé, ik doe dat toch nét iets anders 

dan de rest. Ik ben écht ziek. Want ik heb na-

melijk échte griep ( influenza dus) met alle 

bijkomende verschijnselen en complicaties : 

adenitis, myalgie, atralgie, sinusitis, rhinop-

haryngitis, laryngitis, conjunctivitis, febris, 

mucus, surditas, myringitis enzovoort! Door 

mijn medische achtergrond klinkt zelfs een 

snotneus ( acute exsudatieve rhinitis) dode-

lijk… En door die-

zelfde achtergrond 

weet ik wat er alle-

maal mis kan gaan in een lijf. En weet ik hoe 

broos het leven kan zijn. Kortom, de schrik 

zat er even goed in. Bovendien dobberde mijn 

man tijdens mijn ziek-zijn met vrienden op 

de Griekse zee en was ik dus alleen thuis met 

puber en puberende hond. Gewerkt moest 

er ook gewoon nog. Ik had geen keus, ik had 

geen tijd om ziek te zijn. En ik ben een vrouw 

dus zeker geen aanstelster. Ik heb mezelf ge-

woon de week door gesleept met paracetamol 

en neusdruppels. Klagen doe ik niet, maar 

het was een zware week. Een hele lange zware 

week. Gelukkig krabbelde ik er langzaam weer 

bovenop. Toen mijn man bruinverbrand weer 

binnenstapte was ik al bijna de oude. 

“Maaaam...ik kan morgen echt niet naar 

school hoor. Je hebt me aangestoken.” Zijn 

stem klinkt nasaal en schor, zijn ogen zijn 

rood en waterig… een echte kerel aan ‘t wor-

den die Sjef van mij. Laat zich gelijk door een 

griepje vellen. Ik kijk hem aan. “ Jij kan prima 

naar school hoor. Mama had échte griep. Jij 

hebt alleen maar een snotneus.....”

Madelijn de With

06- 22 73 21 36 

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

Tot 29 oktober kunt u nog genieten van 

de tentoonstelling ‘Hollands porselein op 

Sypesteyn, breekbare schoonheid uit de 18de 

eeuw’ in kasteel-museum Sypesteyn. Na het 

symposium over dit onderwerp vrijdag jl. 

in de Sijpekerk wordt eens temeer duidelijk 

dat Loosdrecht beschikt over een bijzondere 

schat ‘wit goud’. 

Voor een goed gevulde Sijpekerk opende Huib 

Tijssens het symposium. In het kader van een 

driejarenplan zal het kasteel-museum beter ge-

promoot worden, onder andere voor gasten uit 

Duitsland en België. De directeur voorzag zelfs 

een aanbouw aan het kasteel voor 2022.

De twee speerpunten van Sypesteyn, de histori-

sche tuin en het porselein, komen samen in één 

speerpunt, zei conservator Rik van Wegen, na-

melijk de persoon van jonkheer Van Sypesteyn. 

Dat Loosdrecht vanzelfsprekend wordt geassoci-

eerd met het porselein is een proces, waarin deze 

tentoonstelling een eerste stap is. In 2018 komt 

er meer aandacht voor alle Hollandse porselein-

fabrieken, hetgeen culmineert in 2019 in een 

expositie waarin de belangrijke rol van dominee 

De Mol naar voren komt.  

Charlotte Jacob-Hanson belichtte de rol van de 

Franse kunstenaar Fidelle Duvivier die tussen 

1780- 1784 talrijke afbeeldingen maakte voor 

de Loosdrechts porseleinfabriek. In haar ver-

haal liet Constance Scholten zien dat de ware 

geschiedenis van het Haagse porselein van va-

der en zoon Lyncker tevoorschijn komt aan de 

achterzijde en dat onder de ooievaars uit Den 

Haag menig koekoeksjong is te vinden. Elvera 

Siemons vertelde over een porseleinen figuur-

tje uit Weesp, de Lente (ook in het museum), 

gemaakt door Nicolas Gauron die enige tijd in 

Weesp (1764) werkte. De kunsthistorica maakte 

een vergelijking tussen het beeldje en werk van 

Gauron uit Tournai.

Een weinig bekende maar interessante groep 

Loosdrechts porselein bestaat uit de zgn. slan-

genvazen. Deze vazen, waarvan Sypesteyn er 

twee bezit, vallen op door hun monumentale 

vorm en formaat. André van der Goes ging in 

op de vraag of het hier om unica gaat, die een-

malig op bestelling zijn gemaakt. Van der Goes 

was directeur van kasteel- museum Sypesteyn 

van 1974 tot 1988. 

In het tweede deel van zijn bijdrage toonde Van 

der Goes aan hoe porselein in Holland pronk-

stukken van suiker als tafeldecoratie ging ver-

dringen. Voor de liefhebbers een middagje 

genieten van kleurrijke serviezen op een groot 

scherm, gelardeerd met interessante achter-

grondverhalen. 

Sypesteyn, hét museum voor 
Hollands porselein 

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517
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Fia van Oorschot tipte ons nog 

een extra boekenhuisje om ‘in het 

Bruggetje’ te vermelden. 

Bij de Joh. Vermeerhof 7 in Ne-

derhorst den Berg staat een mooi 

Boeken-Ruil-Huisje, waar je gratis 

boeken mee kunt nemen. Zoals ‘Niet 

morgen maar nu’ waarin psychothe-

rapeut dr. Wayne Dyer je leert om op 

andere manier naar jezelf te kijken. Of 

gewoon een lekker leesboek, bijv. de 

spannende thriller ‘Debet’ van best-

sellerauteur Saskia Noort, het dra-

matische ‘Dwaalsporen’ van Henning 

Mankell of de onvervalste Candlelight 

Roman ‘Onstuimig avontuur’ van Ka-

tharine Ashe.

Boeken

Volgende maand, van 4 tot 15 okto-

ber, is de Kinderboekenweek er weer. 

Dit jaar is het thema Gruwelijk eng. 

Een zeer toepasselijk thema voor 

de bibliotheek. In de Bibliotheek op 

School zijn spannende boeken heel 

populair. 

Griezelboeken zijn niet voor alle kin-

deren geschikt, maar er is voor iedere 

leeftijd wel een spannend boek te 

vinden met de juiste dosis griezelig-

heid. In de Kinderboekenweek zijn er 

veel extra activiteiten en veel nieuwe 

boeken in de Bibliotheek op School. 

Dus kom zeker langs tijdens de Kin-

derboekenweek. En neem een mooi 

spannend boek mee.

Boektip Kinderboekenweek

De Gruffalo van Julia Donaldson. Een 

kleine muis komt in het bos allerlei 

dieren tegen die hem willen opeten. 

Hij maakt hen bang met het verhaal 

over een eng monster. Alleen muis 

weet precies hoe dat monster er uit 

ziet. Prentenboek met tekst op rijm. 

Vanaf ca. 4 jaar

De Gruwelshow van Geronimo Stil-

ton. Madame Tosca wil haar creaties 

van spinrag, moerasdrab en beschim-

meld kant inzenden voor de mode-

wedstrijd van de beroemde ontwerper 

Onno Outfit. Maar dan verdwijnen 

haar creaties. Geronimo gaat op zoek 

naar de dader. Voorlezen vanaf ca. 7 

jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.

Kippenvel van R.L. Stine. Spannende 

verhalen, over Adrian die een ver-

vloekte tombe in gaat, een geheimzin-

nige nieuwe buurjongen van Chantal 

en over Brent, in wiens woonplaats 

wel heel griezelige dingen gebeuren. 

Vanaf ca. 10 jaar.

Leuk om te doen 

Welke spannende activiteiten zijn er te 

doen tijdens de Kinderboekenweek? 

We zetten er een paar in het najaars-

zonnetje. Op 8 oktober kun je naar 

de Kinderboeken griezelmiddag in 

Theater City of Wesopa. Op 15 okto-

ber kun je in de Bibliotheek in Weesp 

een game bouwen met een heks of 

een vleermuis tijdens het Coderdojo 

Oktoberfest. En in Loosdrecht kun je 

tijdens de Kinderboekenweek extra 

voordelig speelgoed lenen door onze 

griezelig goede speel-o-theek kor-

tingsactie.

[Coderdojo een spooky game maken]

Ook op de basisscholen wordt er ook 

flink gegriezeld. Op de Curtevenne-

school zingen de kinderen een speci-

aal griezellied en maken ze super enge 

griezelknutsels. En op veel scholen 

mogen de kinderen als monster ver-

kleed naar school.

Naar de film 

Bijna elke vakantie kun je in alle 

hoofdvestigingen van de Bibliotheek 

Gooi en meer een leuke jeugdfilm 

bekijken. Ook in de komende herfst-

vakantie is er in de Bibliotheek Loos-

drecht. We hebben dit najaar weer een 

mooie film uitgekozen. Kom je ook? 

De filmmiddag is op woensdag 25 ok-

tober. In de digitale nieuwsbrief kun 

je zien welke film er wordt vertoond. 

Op onze website kun je alle informatie 

Bieb Nieuws

In de Kinderboekenweek gaan we griezelen

DOOR: SASKIA LUIJER

Laatste boekenhuisje

Een spooky game maken

KORTENHOEF- Het jonge spran-

kelende Ebonit Saxofoonkwartet 

werd in 2011 opgericht aan het 

Conservatorium van Amsterdam. 

De vier musici uit Polen, Nederland 

en Duitsland gaven in april dit 

jaar een succesvol optreden in het 

Concertgebouw voor een uiterst 

enthousiast publiek van 6 jaar en 

ouder. Het theatrale concert heette 

‘Het Strijkkwartet van meneer Sax’. 

Op zaterdag 14 oktober om 16:00 uur 

treedt dit kwartet op bij Kunst aan de 

Dijk Kortenhoef in Het Oude Kerkje 

en kan iedereen vanaf 6 jaar komen 

genieten en ontdekken wie Meneer 

Sax nu eigenlijk is.

Het Ebonit Saxofoonkwartet bestaat 

uit Simone Müller (sopraansax), Di-

neke Nauta (altsax), Johannes Pfeuffer 

(tenorsax) en Paulina Kulesza (bari-

tonsax). Hun debuut-cd werd genomi-

neerd voor een Edison. Een glorieuze 

start! Vorig jaar won het ensemble 

ook al een eerste prijs op het Orlando 

Concours 2016. De Volkskrant noem-

de deze vier jonge saxofonisten ‘alles-

kunners’. En niet voor niets.

De vraag: ‘hoe klinkt buitenspelen?’ is 

eenvoudig, maar hoe klinkt dat eigen-

lijk echt? En hoe is het om te marche-

ren als een echte fanfare? Dat is fees-

telijke muziek, maar hoe klinkt het 

als de fanfare moe is en geen zin meer 

heeft om door te straat te marcheren? 

Of als een meisje uit de fanfare een 

liefdesbrief krijgt, en de anderen ja-

loers zijn? En wie is Meneer Sax? Dat 

merken Simone, Dineke, Johannes en 

Paulina als de deur van het geheim-

zinnige huisje eindelijk opengaat.

Regisseur Jochem Sta-

venuiter (mimetheater-

groep Bambie) maakt 

van de voorstelling een 

meeslepende optocht 

met veel humor en met 

muziek van onder ande-

ren Ligeti, Ravel, Bach 

en Rossini.

Kaartverkoop

Kunst aan de Dijk Kortenhoef biedt 

kinderen van 6+ en hun (groot)ou-

ders een vrolijk theatraal familiecon-

cert van hoge muzikale kwaliteit. De 

productie is van Orkaan. Na afloop 

trakteert Kunst aan de Dijk Korten-

hoef op een drankje en iets lekkers.

Oude Kerkje; Kortenhoefsedijk; kaar-

ten (kinderen € 5,- / volwassenen: € 

10,-): www.kunstaandedijk.nl of via 

Familieconcert Kunst aan de Dijk

Het Strijkkwartet van meneer Sax

de vaste voorverkoopadressen: Wijnko-

perij en Slijterij De Meenthof in Korten-

hoef en Libris Boekhandel Voorhoeve in 

Griezelen tijdens 
Kinderboekenweek De 

Kinderboekenweek is van 4 tot en 

met 15 oktober. Het  motto dit jaar is 

‘Gruwelijk eng!’

Op de jeugdafdelingen van de 6 vesti-

gingen van Bibliotheek Gooi en meer 

is een kleine tentoonstelling van de be-

kroonde boeken, de Griffels en Pense-

len. Tijdens de Kinderboekenweek kun-

nen kinderen een puzzelboekje ophalen 

met daarin allerlei opdrachten rond het 

thema van de Kinderboekenweek.

Nieuwe leden van de Speel- O- Theek 

betalen tijdens de Kinderboekenweek: € 

10,- in plaats van € 18,50. Dit geldt voor 

de vestiging Loosdrecht, waar een speel-

o-theek aanwezig is.
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Gratis kermisloterij
Dit gratis lot kun je inleveren op vrijdag 6 oktober 2017
 tussen 19.00 en 21.00 uur op de kermis in Ankeveen.

De trekking is op zaterdag 7 oktober om 20.30 uur op de kermis in Ankeveen.

Stichting Bevordering Vermaak en Cultuur Ankeveen

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Tel.:

�

KAN Nieuws 
oktober

Door: diaken Wim Balk

De vakanties zijn al weer 

weken voorbij en ook in de 

KAN-parochies zijn we volop 

bezig. De openingsvieringen 

van de Sint Antoniusschool 

in Kortenhoef en van de 

Jozefschool in Nederhorst 

den Berg waren weer feeste-

lijk en veel kinderen hebben 

daaraan meegeholpen. 

In Nederhorst den Berg zijn we 

vorige maand gestart met een 

tweewekelijks programma 

voor kinderen uit groepen 

5, 6 en 7 op dinsdagmiddag na 

school. Vijf kwartier zijn we 

samen om een verhaal te lezen 

uit de Bijbel, te knutselen en 

een glas limonade te drinken. 

Meedoen kan nog; het is ge-

woon leuk met veel ruimte 

voor kinderen en hun ver-

halen. Het parochiefeest in 

Nederhorst den Berg hebben 

we vorige maand gevierd en 

inmiddels wordt hard ge-

werkt aan het parochiefeest 

in Ankeveen. In de herfstva-

kantie, op woensdag 25 ok-

tober, gaan we met de hele 

regio, dus alle parochies uit 

Wijdemeren en Hilversum, 

een dag naar Den Bosch. In 

de Sint Janskathedraal zal een 

Eucharistieviering zijn en we 

krijgen een rondleiding door 

de kathedraal en het museum; 

een mooie en leuke dag in de 

herfstvakantie. Het volledige 

programma en de kosten staan 

op onze website en facebook-

pagina. We zijn blij met onze 

drie parochies!

Géén ‘advertentieverkoper (M/V)’ gezocht!
Wij zitten niet te wachten op een advertentieverkoper, 
maar iemand die onze weekbladen ‘Weekblad Wijdeme-
ren’ en ‘De NieuwsSter’ op een correcte en constructieve 
wijze vertegenwoordigt bij de ondernemers en winkeliers 
in de regio Wijdemeren en Gooi & Vechtstreek.

Wij komen graag in contact met mensen (M/V) die primair 
handelen in het belang van een (potentiële) adverteerder 
en in staat zijn relevante ideeën aan te reiken aan de on-
dernemer. Bijvoorbeeld op welke wijze de winkelomzet 
een impuls kan krijgen door een ludieke actie of relevante 
publicatie met de inzet van het weekblad.

De baan is flexibel met betrekking tot het aantal uren en 
bij succes kan het leiden tot meer dan leuke verdiensten. 
Als jij begrijpt ‘hoe wij in de wedstrijd zitten’, stuur rele-
vante gegevens van jou naar ons toe.

Welke andere persoonlijke kenmerken dragen bij aan het 
succes voor alle betrokkenen?
-  Zelfstandigheid: je bent in staat je eigen tijd in te delen 

(80% van de tijd buiten de deur);
-  Pro-activiteit: je hoeft niet ‘aangezet’ te worden door an-

deren;
-  Creativiteit: iedere situatie met de ondernemer staat op 

zichzelf en vraagt om een unieke benadering, dus is cre-
ativiteit vereist;

-  Commerciële antenne: je snapt wat een klant van een 
ondernemer bezighoudt en bent daardoor in staat met 
relevante ideeën te komen.

Mocht deze baan jou aanspreken, maak ik graag kennis 
met je!

Dunnebier Print & Marketing
T.a.v. Franc Hogguer

Nieuw Walden 6, 1394 PB  Nederhorst den Berg
info@dunnebier.nl 

TOP OCCASIONS MET 3-12 MND  GARANTIE  

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

Twingo Parisienne 3drs Wit 11-2013 39000 km €   7500,-

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

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

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

Captur Dynamique Automatic    Ivoir 02-2015 50000 km €  18850,-

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

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

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

Scenic 1.6 Business-Line Bruinmet. 09-2009  133000 km €    8500,-

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

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

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

Fiat Punto Evo-diesel-5drs Zwartmet 10-2010    134000 km €    5000,-

Ford Transit Connect-Dci Wit 03-2010   190000 km €    4250,-

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

Tuincentrum BossonTuincentrum Bosson

Wegens succes nog één weekend SUMMER SALE
alleen op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober korting tot 60%!

Laanbomen-Leibomen   20%
Fruitbomen-Heesters      30%
Rozen-Klimplanten         40%
Vaste planten                   50%
Hortensia's                       40%
Siergrassen  30% 
Deze acties gelden niet op lopende aanbiedingen.
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Participatie

Blijkbaar is de behoefte aan informa-

tie nog steeds onverminderd groot. 

Van twee kanten, van de inwoners 

die meer willen weten. Anderzijds, 

van organisaties die veel te bieden 

hebben om mensen op weg te hel-

pen. In dat kader is het zinvol dat het 

Serviceplein in de Bibliotheek Gooi 

en meer werd geopend. Afgelopen 

vrijdag verrichtte burgemeester 

Ossel samen met Lique Jobben stipt 

om 15.00 uur de openingshandeling. 

Een Serviceplein is een verzamelplaats 

van maatschappelijke organisaties, 

vertelde Lique Jobben, domeinspe-

cialist volwassenen en participatie. 

“Het is een laagdrempelige manier 

om instellingen en inwoners bij el-

kaar te brengen. Het is geen statisch 

geheel, er kunnen nog meer clubs 

aansluiten.” Nu hangen er zes oranje 

borden: Team Sportservice dat niet al-

leen voorlichting geeft over bewegen, 

maar ook daadwerkelijk de biebvloer 

kan gebruiken voor enige buikspier-

oefeningen. MEE, dat op onafhanke-

lijke wijze cliënten helpt met allerlei 

instanties, van huurproblemen tot 

verslaving. SeniorWeb dat met name 

ouderen uitlegt hoe een tablet, pc of 

smartphone werkt. Bij Versa Welzijn 

kunt u ook terecht voor een breed 

scala aan maatschappelijke hulp zoals 

Thuishulp, Mantelzorg en Preventief 

Huisbezoek. Visio houdt zich bezig 

met alles wat met de ogen te maken 

heeft. Zij geven concrete adviezen 

over visuele hulpmiddelen. Tot slot 

hoort de bibliotheek zelf ook bij het 

voorlopige zestal van het Servicepunt. 

Vestigingscoördinator Fleur Jansen 

kan met haar medewerkers de bezoe-

kers begeleiden in alles wat de bieb te 

bieden heeft. 

Burgemeester Freek Ossel had nog en-

kele hoopvolle opmerkingen over het 

boek in het algemeen, dat hij typeerde 

als ‘de kern van het bestaan’. Een be-

kende uitgever had ‘m toegefluisterd 

dat het boek nooit zou verdwijnen. 

Daarnaast hoopte hij dat er meer ser-

vicepleinen dichtbij de burgers in de 

andere kernen zouden komen. “Ont-

moetingsplaatsen voor vragen en pro-

blemen worden steeds belangrijker. Ik 

hoop dat dit zich zal uitbreiden. Wie 

weet kunnen er ook gemeentelijke 

diensten meedoen.” Paspoort in de 

Serviceplein om burgers beter bij te staan

bieb? Of? De diverse organisaties kunt u 

bezoeken op verschillende momenten, 

van twee keer per week tot één keer in de 

14 dagen. Op www.deappelboom.nl komt 

binnenkort de agenda. 

Op een zonnige zondagochtend ke-

ken talloze autoliefhebbers weer lik-

kebaardend rond op de parkeerplaats 

van Jachthaven de Waterburcht van 

Mercedesfreak Nico Ockhuisen. Daar 

stonden 67 blinkende oldtimers ge-

reed voor de 5e editie van de Oldtimer 

Tourrally Gooi en Vechtstreek. Een re-

cordaantal.

Henny Miltenburg van RallyEvents 

legde nog eens uit dat niet de bestem-

ming het leukste is, maar de weg er-

heen. Welnu, de organisatie heeft zijn 

best gedaan om de circa 160 km. zo 

gevarieerd mogelijk te laten verlopen. 

Er zijn een bolpijl- en een fotoroute. 

Plus een blinde kaart en een ingete-

kende lijn met barricades. Vooraf zit-

ten velen in de tent gebogen over het 

fraai uitgevoerde routeboekje. Het lijkt 

een heel gepuzzel om van A naar B te 

rijden. Een mevrouw in paniek vraagt 

hoeveel meter een centimeter op de 

kaart is. Anderen staan relaxed in de rij 

voor de gratis koffie en thee van For-

tune, dat tezamen met een flinke lijst, 

voornamelijk lokale, ondernemers tot 

de sponsors behoort. 

De gemiddelde snelheid is vastgesteld 

op 38 km. per uur. Iedere minuut te 

vroeg is 8 strafpunten en elke minuut 

tikt aan voor vier straf-

punten. Het is dus geen 

wedstrijd in snelheid. 

Onderweg wordt de route 

gecontroleerd aan de hand 

van gele letterbordjes. Als 

je die mist, kost je dat 100 

punten. De lunch vindt 

plaats bij het etablisse-

ment Jonkheer De Ram in 

Schalkwijk (niet bij Haar-

lem). 

Vanaf 9.45 uur start er elke 

30 seconden een oldtimer 

(vanaf 25 jaar). Vooraf nog even teke-

nen dat jezelf aansprakelijk bent voor 

Recordaantal deelnemers Oldtimer Tourrally

alles. En daar gaan ze: de T-Fords, Cor-

vettes, Austin Healy’s, Bentleys, Citroens 

en vele andere merken vanaf 1929. Vanaf 

15.45 uur kwamen de eerste automobielen 

terug.

Na enig rekenwerk bleek dat Muriel Tig-

chelaar en Arnold Hoogenhout met hun 

Porsche cabriolet (1965) wederom de 

minste strafpunten hadden (eerste prijs). 

Gevolgd door Etto van Waning en Emily 

Uyldert. De derde prijs ging naar Nico ten 

Wolde en Edward Ammerlaan. Net buiten 

de prijzen op de gedeelde vierde plaats ein-

digden maar liefst 3 teams. De rally werd 

afgesloten met een gezellige braai. 

ANKEVEEN- Op vrijdag 6 oktober 

komt Jan Beuving naar Theater De 

Dillewijn. Hij is de bètaman in de alfa-

jungle van het theater. Wiskundige 

en winnaar van de Annie M.G. 

Schmidtprijs 2012 ( mooiste caba-

retlied). 

Met Tom Dicke aan de vleugel neemt 

hij je mee in zijn geheel eigenwijze, 

wonderlijke logica; met liedjes en con-

ferences zet hij je voortdurend op het 

verkeerde been. Met taal waar niemand 

op rekent, en gereken waar niemand 

naar taalt. Buitengewoon geestig…Een 

flitsend avondje Beuving heeft het-

zelfde effect als een inspannend uurtje 

sportschool: moe, maar zeer voldaan’  

zei De Volkskrant. ‘Beuving excelleert 

in lichte liedjes’, aldus NRC. ‘IJzersterk 

programma’, volgens de Theaterkrant. 

Samen gaven ze twaalf sterren.

Trouw schreef: ‘Zijn woordgebruik is 

enorm divers, zijn rijmwoorden feno-

menaal en hij tovert fraaie werelden.’

Nieuwsgierig geworden? Maak het zelf 

mee in Ankeveen!

6 oktober 2017. Aanvang: 20.15 uur. 

Kaarten à € 18,00 via 

www.dedillewijn.nl

Jan Beuving speelt 
Raaklijn in De Dillewijn
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In Bussum verloor ’s-Grave-

land met het kleinst moge-

lijke verschil. Allen Weerbaar 

was in het laatste kwart de 

sterkere ploeg en nam 15 mi-

nuten voor het einde van de 

wedstrijd de leiding en gaf 

die niet meer uit handen. 

Ten opzichte van verleden 

week was er een stijgende lijn 

te zien en als het deze lijn kan 

voortzetten dan zal het de 

puntloze status snel verlaten. 

Aanstaande zondag thuis te-

gen Sporting Almere.

Senioren 

Na de ruime overwinning van 

vorige week won het 2e nu 

met 1-2 bij Quick AFC 1890. 

En ook het 3e won de tweede 

competitiewedstrijd. Nu van 

Nederhorst-4 met 2-3. Het 4e 

lukte het niet om een punt over 

te houden aan deze competi-

tieronde. In Almere werd met 

4-0 verloren van Forza Almere 

3. 35+ won in Blaricum met 

1-2 van BVV 35+. Zaterdag 2 

en VR1 speelden hun tweede 

competitiewedstrijd met 3-3 

gelijk. Voor VR1 scoorde Kay-

lee Stoops drie keer tegen Ou-

derkerk VR2. Za2 presteerde 

iets opmerkelijks: het ver-

speelde vijf minuten voor tijd 

een 3-0 voorsprong tegen BZC 

’13- 4.

Jeugd onder 17

JO17-1 is de competitie uitste-

kend begonnen. Na de mooie 

5-3 overwinning vorige week 

op DOSC JO17-1 werd afge-

lopen zaterdag een knap 2-2 

gelijkspel behaald tegen het 

sterke NVC JO17-1. Ook de 

JO17- 2 is goed begonnen. 

Vorige week nog vrij, maar za-

terdag jl. werd met 2-1 gewon-

nen van Laren’99 JO17-2. De 

meiden van MO17-1 speelden 

vorige week 2-2 tegen AS’80 

MO17-1, maar afgelopen za-

terdag verloor het van een an-

dere Almeerse tegenstander: 

Waterwijk MO17-2 won met 

6-0.

Laatste jeugdteams in het 

nieuw

In samenwerking met Zeker 

Financiële Zorgverlening zijn 

de laatste acht van de in totaal 

35 jeugdteams in het nieuw ge-

stoken. Zij werden afgelopen 

zaterdag verblijd met nieuwe 

trainingspakken waardoor zij 

rondom hun wedstrijden er 

verzorgd bij lopen op zaterdag.

Voetballen in ’s-Graveland

Nipt verlies tegen Allen Weerbaar

De eerste helft konden de 

Ankeveners de technisch zeer 

balvaardige spelers van Real 

Sranang in Amsterdam nog 

aardig bijbenen en kwamen 

zelfs op een 0-1 voorsprong 

via een schitterende goal van 

captain Yoeri Tol. 

Er werd bij vlagen aardig 

combinatiespel op de mat ge-

legd. Real Sranang voerde het 

tempo op, hetgeen ASV ‘65 

te machtig werd en bepaalde 

de ruststand op 2-1. Coach 

Youssef Bouali moest noodge-

dwongen wisselen, aangezien 

de selectie ook vanwege bles-

sures veel te krap is. Hierdoor 

werd er veel kwaliteit ingele-

verd, met alle respect voor de 

wissels. Mede ook door wat 

conditiegebrek bij ASV ‘65 

konden de Amsterdammers 

toch nog uitlopen naar een 

geflatteerde 6-1 zege. Er moet 

echt meer getraind worden om 

ook het laatste half uur stand 

te kunnen houden.

JO19 verliest 

Het was dit keer geen beste 

wedstrijd en er werd met 1-1 

gerust tegen NVC. Na de rust 

werd de wedstrijd uiteindelijk 

beslist door oneerlijke arbi-

trage en competitievervalsing, 

aangezien de Naarders na rust 

ineens wissels toepasten vanuit 

een ander hoger spelend team. 

Natuurlijk mag je de scheids 

nooit de schuld geven van een 

nederlaag, maar dit was echt 

ouderwets een thuisfluiter pur 

sang. Hoe dan ook bleef het 

niveau van ASV ‘65 onder de 

maat, maar ondanks dit toch 

zuur en onnodig puntenver-

lies. De Ankeveners kwamen 

nog wel op een 0-1 en een 1-2 

voorsprong via de gebroeders 

Koen en Bram Schouten, maar 

moesten toch aan het kortste 

eind trekken. Ze verloren met 

3-2. Als ze hun normale ni-

veau hadden gehaald, was er 

ondanks alles gewoon gewon-

nen.

Triest te zien hoe NVC met 

sportiviteit omgaat. Coach 

Dick Blom was afwezig en 

werd vervangen door keepers-

trainer Jan Franken, die samen 

met Oscar Schouten de coa-

ching waarnam.

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal hard onderuit

Sport

NEDERHORST ON ICE- Na een wis-

selvallige zomer qua weer, heeft de 

IJsclub Nederhorst ook een roerige 

zomer achter de rug. Alweer flink 

vergaderd voor het lustrumjaar.  

Nog steeds is de IJsclub heel blij met alle 

(ca. 250) vrijwilligers en de vele spon-

sors, zonder wie deze 10e Nederhorst 

on Ice gewoonweg niet mogelijk was 

geweest. We doen dit alles natuurlijk, 

zodat de kinderen weer lekker kunnen 

schaatsen en dus starten we  met de 

voorverkoop van de certificaten in de 

muziektent op het Willie Das Plein op 

7 oktober, 21 oktober en 4 november 

van 10.00 uur – 16.00 uur. In de voor-

verkoop zijn de certificaten ( 6 weken 

onbeperkt genieten van de 

ijsbaan) een stuk  goedko-

per. Wil je meer informatie 

of wil je je aanmelden als 

vrijwilliger of sponsor dan 

kun je een email sturen naar 

info@ijsclubnederhorst.nl 

of naar onze website: www.

nederhorsonice.nl

Nederhorst on Ice 

Certificaten Voorverkoop
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land. De 4-0 voorsprong bij rust kwam 

niet meer in gevaar bij de eindscore van 

4-1. JO17-1 pakte een mooie 4-2 overwin-

ning op Zuidvogels en de meiden O17-1 

haalden de volle winst in Almere door 

Buitenboys met 4-2 te verslaan. Winst 

was er verder voor JO13-1 en bij de jong-

ste jeugd van JO8-1, JO9-1 en JO9-2. Alle 

overige teams kunnen zich volgende week 

revancheren.

Voor meer info, verslagen e.d. 

www.vvnederhorst.org of facebook

ANKEVEEN - Met twee achtereenvol-

gende overwinningen in augustus 

en september mag Bert Hilhorst zich 

het zomerkoninkje ‘Tien van Rood’ 

noemen. 

In augustus hoefde hij vanwege de zo-

mervakantie slechts 7 tegenstanders 

achter zich te laten. In september was 

het deelnemersveld weer nagenoeg 

volledig en was hij de beste van 15 

deelnemers. Hij heeft hier ongetwij-

feld goede zaken voor gedaan in het 

algemeen klassement. Hoe goed dat 

zal aan het einde van het seizoen blij-

ken, want tot de laatste speelronde 

zullen er geen nadere mededelingen 

daarover gedaan worden door orga-

nisator en waard van het Wapen van 

Ankeveen, Stefan van Houten. Bert 

toonde zijn klasse in de finale door 

Peter Spoor, toch ook niet de minste, 

slechts twee caramboles te gunnen 

en slechts aan een handvol beurten 

genoeg te hebben om de partij uit te 

maken. De strijd om de 3e en 4e plaats 

ging tussen Norbertus Meisner en Ro-

bur Schouten. Wat hem eerder op de 

avond bij de 110-jarige Floralia niet 

was gelukt, lukte wel op het groene 

laken: Norbertus viel in de prijzen. 

Een ruime overwinning bezorgde 

hem de 3e plaats. De overige deelne-

mers reikten dus niet verder dan de 

1e of 2e ronde. Een eervolle vermel-

ding daarbij voor nieuwkomer Jeroen 

Bert Hilhorst, zomerkoning Tien van Rood

Sport

Vanwege de festiviteiten van het 

50- jarig jubileum begon voor 

Nederhorst-1 afgelopen weekend 

pas de competitie. Het debuut in de 

3e klasse leverde direct 3 punten op. 

In de thuiswedstrijd tegen de kam-

pioen van de 4e klasse H Zwaluwen 

Utrecht (ZU) werd het na een 1-1 

ruststand uiteindelijk een verdiende 

4-2 zege.

Levi Matsari opende in de 12e minuut 

de score door goed door te gaan op 

een diep gegeven bal. De gasten op ge-

lijke hoogte na weifelend ingrijpen in 

de defensie. In de 62e minuut kwam 

de langdurig geblesseerde Jesse van 

Huisstede in het veld voor broer Luuk. 

Levi won een luchtduel en plaatste op 

Jesse die verwoestend hard de 2-1 

binnen schoot. Nog geen 3 minuten 

later stond de 3-1 op het scorebord. 

Opnieuw was Levi na een prachtige 

actie de aangever en Jesse tikte attent 

binnen. ZU kwam weer terug tot 3-2. 

Weer enkele minuten later werd Jesse 

onderuitgehaald binnen de 16 meter. 

De strafschop betekende zijn 3e en de 

4-2 zege voor Nederhorst. 

Senioren

Alle teams speelden een thuiswed-

strijd. Nederhorst-2 ging in een matig 

duel met 1-2 onderuit tegen Abcoude. 

Het derde won zijn eerste due,l met 

5-2 werd TABA aan de kant gescho-

ven. Nederhorst -4 verloor onnodig 

met 2-3 van ’s -Graveland. 

Enkele goede jeugdprestaties

JO19-1 speelde een goede eerste en 

mindere tweede helft tegen Hoog-

Voetballen in Nederhorst 

Eerst pakt volle winst in seizoenopening 

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand zo-
mercompetitie biljar-
ten (maandag-poule)
25 sept.: M. Zieleman 

(6 pt.), W. Clements (4 

pt.), J. Vrijburg (3 pt.), J. van Greunin-

gen (2 pt.), B. Worp (2 pt.)

Stand aan kop: J. van Greuningen 13-45 

(kampioen), J. Vrijburg 13-42, M. Ziele-

man 13-39

Uitslag maandtoernooi biljarten
30 sept.: R. Boelhouwer (5 pt.), H. v.d. 

Burg (0 pt.), W. Clements (12 pt.), Mw. 

D. Giavarra (12 pt.), J. van Greuningen 

(5 pt.), K. Jacobs (6 pt.), M. Zieleman 

(11 pt.)

Uitslag + stand onderlinge biljartcom-
petitie BV Overmeer
28 sept.: T. Otten - M. Verlaan 3-0, J. 

Kloosterman - W. Clements 1-3, W. 

Lam - P. van ’t Klooster 0-2

Stand aan kop: M. v.d. Velden 2-5, P. van 

‘t Klooster 3-5, W. Lam 3-5

Programma
Donderdag 5 okt. 19.30 uur: onderlinge 

competitie BV Overmeer, zaterdag 7 

okt. 16.00 uur: herfstcompetitie Club 

4711, maandag 9 okt. 19.30 uur: herfst-

competitie Club 4711

Openingstijden bar (ook voor niet-
leden) + contactgegevens
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, Overmeerseweg 5a, Nederhorst 

den Berg, tel.: 06.20.40.80.58 

van Voorst die bij zijn debuut de 1e ronde 

overleefde, maar in Robur Schouten ver-

volgens zijn meerdere moest erkennen. 

De volgende ronde Tien van Rood is op 

donderdag 12 oktober. Een week later dan 

normaal dus en dat heeft alles te maken 

met het traditionele prijsbiljarten dat in de 

week van de kermis wordt gespeeld. Dit 

jaar op dinsdag 3 en donderdag  5 oktober. 

Liefst drie mogelijkheden dus voor de bil-

jartliefhebbers om de sportieve strijd aan 

te gaan.

Zondag 17 september was het 

weer zover: TGL (Trainings Groep 

Loosdrecht) heeft  afscheid geno-

men van het zomerseizoen door 

naar Nijmegen te fietsen en heeft 

het winterseizoen omarmd met de 

eerste training op het ijs van het 

Triavum in Nijmegen. 

De thuisbaan De Vechtsebanen in 

Utrecht heeft op 30 september de 400 

meter- baan weer geopend en IJs-

club Loosdrecht kan weer beginnen 

aan het ijsseizoen. Jeugd Schaatsen 

Loosdrecht (JSL) zit weer overvol met 

jeugdige schaatsers van 7 tot 12 jaar en 

de TGL is uitgebreid met acht talen-

volle wedstrijdschaatsers. Loosdrecht 

heeft de ijswinters toch nog een beetje 

in het hoofd zitten. Laten we het ho-

pen dat we deze winter weer heerlijk 

kunnen schaatsen op onze plassen.

Tot dan geeft IJsclub Loosdrecht de 

gelegenheid om u op de maandag 

avond een trainingsabonnement aan 

te bieden van 18.00-19.15 uur voor 

beginnende en gevorderde schaatsers. 

Dit is een uur waarmee u eventueel 

ook mee kan doen aan Marathonwed-

strijden met een (dag)licentie.  Ook 

op woensdag van 21.00 tot 22.00 u. is 

de mogelijkheid om een toerabonne-

ment te kopen via IJsclub Loosdrecht. 

Wilt u echt trainen en wedstrijden-

schaatsen, dan is er op woensdag 

19.30-20.45 u. een mogelijkheid om te 

komen trainen.

De Vechtsebanen ontwikkelt  in sa-

menwerking met de ijsclubs het ‘ou-

der kind schaatsen’ op de maandag, de 

woensdag en vrijdag van 16.30- 17.45 

u. Op dit uur kan uw kind begeleiding 

krijgen van een trainer en is uw sei-

zoenpas te gebruiken door u, uw man, 

uw oppas, opa of oma om lekker rond-

jes te gaan schaatsen. 

Door te kiezen voor een abonnement 

via uw ijsclub houdt u het jeugd- en 

wedstrijdschaatsen gezond. Dus kom 

lekker schaatsen.

De wedstrijdgroep is op de zaterdag 

nog op zoek naar een trainer, eventu-

ele wedstrijdervaring is een pre. Deze 

training is op zaterdag morgen van 

9.45 tot 11.00 u. 

Voor contact http://tgloosdrecht.nl/

contact/

Met veel nieuwtjes 

Start winterseizoen TGL
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’s- GRAVELAND- Vanaf 11 uur liep 

het afgelopen zaterdag niet storm 

op de Taxatiedag ten bate van de 

Stalpaertkerk aan het ‘s- Gravelandse 

Noordereinde. Maar ondanks de re-

gen zat de loop er lekker in, de drie 

taxateurs hadden voldoende werk. 

Licht teleurgesteld verlaat het echt-

paar De Lange de kerk. Onder hun 

arm twee portretten die mevrouw 

ooit kocht bij een Kringloopwinkel. 

Ze was getroffen door de diepzwarte 

houtskoollijnen. Het bleek echter geen 

kunstwerk van waarde. “Zeg maar 

gewoon kitsch van een paar tientjes. 

Maar ik blijf het mooi vinden.” Eer-

der op de dag had taxateur Frederik 

Baerveldt een massief stuk zilver op 

tafel gehad. “De eigenaar had het in 

een boodschappentas en dacht dat 

het niets voorstelde. Hij dacht dat het 

een verzilverde doopvont zou zijn. 

Het was echter een waardevolle fruit-

schaal van zeker 2,5 kg puur zilver, 

uit Berlijn rond 1800. Ik schatte het 

op minimaal 5000 euro.” Baerveldt 

wordt geassisteerd door Jeroen Prins 

en Martijn Janssens van Veilinghuis 

Van Spengen. Het drietal kan putten 

uit veel ervaringen met taxaties, soms 

met honderden belangstellenden tot 

uren na sluitingstijd. Dat was dus 

niet het geval in de NH-kerk, maar 

genoeg klanten die 5 euro per stuk 

wilden betalen. Toch waren er meer 

fraaie vondsten zoals een mooie Smo-

renberg met zicht op de Nieuwlandse 

Kade, licht van kleur, zeker € 4000,-. 

Of die gegraveerde parelmoeren pla-

quette die Martijn Janssens onder 

ogen kreeg, met als aardig detail dat in 

1700 Zaandam toen korte tijd Zardam 

werd genoemd, zo trots was men op 

het bezoek van Tsaar Peter de Grote. 

Een landhuiseigenaar siert zijn woon-

stede met souvenirs uit onder andere 

China. Hij toont een prachtig schaal-

tje in celadon keramiek (lichtgroen), 

waarschijnlijk uit de Sung- periode 

(12e eeuw), denkt hij zelf. Jeroen Prins 

is verrukt over de schoonheid en ver-

telt dat dit servies nog niet voor de 

export was bedoeld. “Het kon weleens 

later zijn. Misschien vroege Ming (14e 

eeuw)”overweegt hij “maar de belang-

stelling vanuit Azië neemt toe. Toch 

wel 600 euro, denk ik, terwijl hij wijst 

op twee minuscule barstjes”

Het echtpaar Galesloot raapte hun 

litho op bij een huisontruiming. Het 

stelt een Engels cricketgezelschap 

voor. Niet bijzonder waardevol, maar 

hij hangt trots in de huiskamer. En zo 

gaat er nog veel kunst en kitsch door 

de handen van de deskundigen.  

Taxatiedag Stalpaertkerk loopt 
lekker door

Achterpagina DOOR:  HERMAN STUIJVER

Vrijdag jl. werd Berger Wim van Wijk (88) 

uitgeleide gedaan voor zijn uitvaart door 

zijn zeven kinderen, 21 kleinkinderen en 

partners. Op weg naar ‘zijn meissie Ali’ (Foto Studio 28). 

Wijdemeren in Beeld

Planten ruilen in Costerustuin
Op zaterdag 7 oktober organiseert de 

Costerustuin in Hilversum de jaarlijkse 

plantuitgiftedag. 

Van 10.30 tot 12.30 uur kunt u gratis 

planten meenemen en tuinervaringen 

uitwisselen onder het genot van kof-

fie of thee. De Costerustuin ligt aan 

de Zonnelaan 4-Z te Hilversum. De 

ingang is naast het appartementencom-

plex Schuttersheide. Voor vragen kunt 

ons bereiken via info@costerustuin.nl 

Zie ook: www.Costerustuin.nl

Zingen? Dat kan bij het Gemengd Koor 

Wijdemeren. Zij repeteren elke woens-

dagavond van 8-10 uur in de Bergplaats, 

Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U bent van 

harte welkom!

‘t Wijdehuis, een ontmoetingsplek voor 

iedereen die een steuntje in de rug nodig 

heeft om iets te ondernemen. Op ma.- en 

do.middag van 12.30 – 16.30 (incl lunch 

+ koffie/thee, kosten €5,00). Wilt u meer 

weten of zich aanmelden: Herma Kleve, 

Versa Welzijn, hkleve@versawelzijn.nl of 

035- 6231100

Elke donderdagavond klaverjassen in 

’t Achterom (achter r.k. kerk aan de 

Kerklaan in Kortenhoef). Tussen 21 sept. 

en 26 april, aanvang 20 uur. Competitie of 

gewoon gezellig. 

We gaan weer gezellig klaverjassen in de 

sportkantine de Blijk op dinsdag avond 

van 20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 septem-

ber tot mei/juni. Nieuwe leden  van harte 

welkom

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

Kort nieuws


