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Drie juffen 40 jaar op Antoniusschool
KORTENHOEF- Afgelopen dinsdag
vierden Annie Groenen, Heleen
Resing en Els van der Veeken dat ze
maar liefst 40 jaar werkzaam zijn op
de Antoniusschool. Een unieke prestatie van het drietal dat voorlopig
nog met volle energie door wil gaan.
Door:

Herman Stuijver

Annie en Els reageerden op dezelfde
advertentie in maart 1976. Uiteindelijk
kregen ze allebei een felbegeerde baan
als kleuterleidster uit 900 sollicitanten.
Els voltooide de KLOS, de vroegere
kleuteropleiding, in Amersfoort en
Annie in Emmen. Heleen volgde haar
opleiding voor onderwijzeres op de Pedagogische Academie St.-Ludgerus te
Hilversum. “In die 40 jaar heb ik twee
keer een half jaar onbetaald verlof genomen. Dat vond ik heerlijk om even
bij te tanken. Ik weet nog goed dat ik
na zeven jaar dacht om op een andere
school te gaan werken, maar na die tussenstop ben ik er weer met volle energie tegenaan gegaan.” Ze had goede juffen tijdens haar lagere-schoolperiode
en die waren haar voorbeeld om ook
het onderwijs in te gaan. “Ik was en
ben een beetje een wereldverbeteraar,
altijd de drang gehad om kennis over
te dragen” zegt ze. Nu werkt ze als remedial teacher om kinderen extra hulp
te verlenen. Annie was ook altijd al met
les geven bezig, ze was actief als gymjuf. “Mijn broer deed de Pedagogische
Academie, dat zat er voor mij niet in,
omdat ik geen Havo had. Dus eigenlijk
was de KLOS een tweede keus, maar ik
heb er nooit spijt van gehad.” De Ankeveense Annie Groenen werkt als enige
nog fulltime. In die vier decennia stond
ze ook vier jaar voor de groepen 5, 6, 7
en 8, maar haar hart ligt toch vooral bij
de kleuters.

Dat geldt ook voor Els. “Ik kan met volle overtuiging zeggen dat ik het alleen
maar leuk heb gevonden. Er is hier een
optimale sfeer, we dragen elkaar. En
vergeet niet dat we op deze school kwalitatief goed onderwijs geven. Met extra’s als Engels voor alle kinderen door
een native speaker en muziekonderwijs
voor alle groepen.” Die onderlinge sfeer
wordt ook door mede-jubilarissen geroemd. “Ik voel me hier prettig en ik
vind het ook dankbaar werk, waar je
veel voor terug krijgt” vult Heleen aan.
Annie vindt het een uitdaging om datgene eruit te halen wat er in een kind
zit. “Dat blijft mijn motivatie om het
vol te houden. Vooral kinderen die
‘anders’ zijn een kans bieden, dat geeft
voldoening.”

Sinterklaas, enz….
Herinneringen
Dat de band tussen kerk en school
“Helemaal niet” antwoordt Heleen op in die 40 jaar drastisch is veranderd,
de vraag of ze als oudere leraar afstand noemt Annie als belangrijkste fenovoelt ten opzichte van de huidige gene- meen tussen 1976 en 2016. “Tegelijkerratie kinderen. “Je leert steeds nieuwe tijd doen we de laatste tijd weer veel sadingen, je bent in beweging. Uit die men met de pastoor. Met vieringen en
mix van ervaring en moderne ontwik- ervaringskatechese” voegt ze eraan toe.
kelingen ontstaat een nieuw beeld dat Heleen is heel blij met de veel betere
mij nooit verveelt.” Ook Els en Annie leermethodes die kinderen de gelegenvoelen nog dagelijks aansluiting bij de heid bieden om op creatieve wijze iets
4- tot 12-jarigen. “Ach, ze noemen me tot zich te nemen. Voor de leraar die
weleens oma, maar dat ben ik ook” gek- al improviserend zijn leerprogramma
scheert Annie.
overbrengt, is er minder ruimte. “Maar
Persoonlijke trieste omstandigheden inderdaad zijn er, zoals Els zegt, veel
maken altijd de meeste indruk. Zo zul- meer kansen voor kinderen om op eilen Els, Annie en Heleen nooit meer gen niveau kennis en vaardigheden te
vergeten hoe ze te maken kregen met de emoties van de kinderen
wanneer er een familielid overleed. Koude
Een eigen appartement, om fijn op uzelf te kunnen
rillingen. Gelukkig zijn
zijn. Dat is Zorgeloos Wonen van Vivium. Geen
er veel meer plezierige
traditioneel verzorgingshuis, maar een comfortaherinneringen: feestjes
bel thuis, met de service en zorg die u wilt of nobij jubilea, bruiloften,
dig heeft. En verandert uw situatie in de toekomst?
teamuitjes,
musicals,
Dan verandert de zorg mee. Zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Benieuwd naar
de mogelijkheden? Op zaterdag 15 oktober staan de
deuren open van 4 Zorgeloos Wonen-locaties:
De Gooise Warande aan de Mezenlaan 19 in Bussum; Godelinde aan de Jozef Israëlslaan 1 in Bussum;
Johanneshove aan de Eemnesserweg 42 in Laren;
Oversingel aan de Hugo de Grootlaan 30 in Weesp.
Tuinontwerp, aanleg en onderhoud

WWW.BOUWERTOTAAL.NL

vergaren.” Want Els wijst op het feit dat de
aanpak veel individueler is geworden, op
maat, in diverse werkvormen, zowel voor
zwakkere als hoogbegaafde leerlingen.
Dat de juffen gedrieën vol overtuiging ‘Ja’
roepen op de vraag of ze weer zouden kiezen voor de Antonius behoeft verder geen
uitleg.
Natuurlijk werd het robijnen jubileum van
Heleen, Annie en Els uitbundig gevierd.
Afgelopen dinsdag hebben alle groepen ’s
ochtends een circusact geoefend en ’s middags was er in sporthal De Fuik een fantastische Antonius Circus Show waar nog lang
over zal worden nagepraat.

Open dag Zorgeloos Wonen

Hoveniersbedrijf

Nederhorst den Berg Tel.: 0294-251957
Mobiel 06-21802474

Annie, Els en Heleen 40 jaar Antonius

Open Dag
Tijdens deze Open Dag van 11.00 tot 14.00 uur krijgt
u uitleg over het Zorgeloos Wonen bij Vivium. Ook
laten we u graag de locatie en een appartement zien

tijdens een rondleiding. U bent van harte
welkom om de sfeer te komen proeven en
na afloop een hapje te eten of wat te drinken
in een van de gezellige restaurants. Voor het
precieze programma op de locatie van uw
keuze kijkt u op: www. vivium.nl/ opendag.
U vindt hier ook meer informatie over de
tarieven voor huur en woonservicekosten.

Ankeveens Loterij
In dit blad vindt u uw loterijbriefje van
de Ankeveense Kermis. Graag inleveren op de kermis op vrijdagavond 7
oktober tussen 19 en 21 uur. Niet vergeten! De trekking is zaterdagavond ±
21.00 u.
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
035 - 656 47 62
A. v.d. Heuvel, Oudergaarde 2
035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag)
0900-15 15
Huisartsenpost avond, nacht en weekend
0900-93 59
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
088 - 753 17 53
Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
035 - 656 21 88
Tandartspraktijk Vonk
035 - 656 91 28
B. van Eynatten, Voorstraat 24
0294 - 25 34 56
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14
Tandartscentrale
0900-15 15
Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
035 -6561074/06-22732136
Annemarie
0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035 - 683 03 00
Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Versa Mantelzorgondersteuning
035 - 697 00 50
Klusjesteam Kortenhoef
035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 6563001
Sensoor
035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073
Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom
planning
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut
PSZ de Gruthut
Kinderopvang Thuiz bij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool)
Gastouderbureau Gooi en Eemland
Scholen:
Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

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

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

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

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius
Zo. 9 okt.: 09.30 uur:
B. van Wilgenburg,
Wo. 12 okt.: 09.30 uur:
J. Dresmé.
◗ St. Martinus
Vr. 7 okt.: 09.30 uur:
W. Balk,
Zo. 9 okt.: 09.30 uur:
Liturgiegroep,
Wo. 12 okt.: 19.00 uur:
J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart
Za. 8 okt.: 19.00 uur:
W. Balk.

Zorgcentra
◗ Veenstaete
Vr. 7 okt.: 15.00 uur: W. Balk.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 9 okt.: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel
Zo. 9 okt.: 09.30 uur:
Ds. C. Groot-Korstanje.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 9 okt.: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 9 okt.: 09.30 uur:
Prof. G. van den Brink.
◗ Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 9 okt.: 11.00 uur:
Florie van den Hoek
Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 9 okt.: 10.00 uur:
S. van Hattem.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 9 okt.: 10.00 uur:
J. Henpenius.

Gordijnen en Raambekleding
laminaat, PVC, tapijt, vinyl
Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef
tel. 035-6562680
Afwezig van maandag 17 tot vrijdag 21 oktober 2016

Huisartsenpraktijk JH Bouwman, MJ Stuldreher
Voor SPOEDGEVALLEN
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan1, tel. 251854
Denkt u er aan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen en in geval van nood
kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten voor 10 uur ‘s morgens afgeven
bij de assistente van Huisartspraktijk Overmeer

Activiteiten agenda
WANNEER
wo. 5 okt.
wo. 5 okt.
wo. 5 okt.
wo. 5 okt.
do. 6 okt.
do. 6 okt.
do. 6 okt.
do. 6 okt.
do. 6 okt.
7, 8, 9 okt.
7, 8, 9 okt.
vr. 7 okt.
vr. 7 okt.
za. 8 okt.
za. 8 okt.
zo. 9 okt.
do. 13 okt.
do. 13 okt.
vr. 14 okt.
za. 29 okt.

TIJD
17.30 u.
19.30 u.
17.00 u.
20.00 u.
09.30 u.
19.30 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
11.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
09.00 u.
20.15 u.
15.30 u.
13.00 u.
20.15 u.
09.30 u.
20.15 u.

WAT
Extra raad over Bestuurkracht
Film ‘Michiel de Ruyter’
Extra toelichting Bestuurskracht
Commissie Ruimte en Economie
Open Atelier Spotfabriek
Levenstestament
Lezing over Mars
Commissie Bestuur en Middelen
Concert Schuberts Winterreise
‘Twee Heren v.d. Dijk’ expositie
Kermis in Ankeveen
Concert Pianoforte en cello
Concert Concertino
Bazaar PKN- gemeente NdB.
Concert Pianoforte ‘Voces Intimae
Concert Pianoforte, Michael Tsalka
Bingo met de Zonnebloem
Concert Eric Vloeimans
‘Administratie voor elkaar’ Versa
Concert Camerata A’dam met ‘Haydn’

WAAR
Rading 1, Loosdrecht
Dillewijn, Ankeveen
Gem.huis,Rading1, Ldr.
Gem.huis,Rading1, Ldr.
Kidswereld, NdB.
SCC, Blijklaan 1. NdB.
Bez.centr. NM; Noord 54B, Gr.
Gem.huis,Rading1, Ldr.
Oude Kerkje, Kortenhoef
Oude School, Kortenhoef
Naast St.-Martinus, Ankeveen
Jagthuis,Middenwg.88, NdB.
Sijpekerk, Nieuw-Loosdrecht
Bergplaats, Kerkstr. NdB
Jagthuis,Middenwg.88, NdB.
Jagthuis,Middenwg.88, NdB.
’t Achterom, Kerklaan, K’hoef
Dillewijn, Ankeveen
Soc. Cult. Centr., Blijkln.1, NdB
Willibrordkerk, NdB.

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  oktober 

Politiek
Vertraagde Jaarrekening 2015
WIJDEMEREN- Een dag voor de
deadline keurde de gemeenteraad
unaniem de Jaarrekening 2015
goed. Met een positief saldo van
ruim 794.000 euro.
Daarvan ging direct ongeveer 574.000
naar diverse projecten in 2016 zoals
het Huishoudelijke Hulp fonds voor
de regio (312.000), de chronisch zieken (97.000) en € 10.000 voor het
opknappen van jongerenlocaties. Het
restant van ± 221.000 ging naar de
Algemene Reserve. Eigenlijk hadden
de jaarstukken voor 10 juli afgerond
moeten zijn, maar accountantsbureau
Deloitte kon talloze gemeentes geen
verklaringen leveren. Daarom verleende de minister uitstel tot 30 september. Burgemeester Martijn Smit
roemde de inzet van de ambtenaren
die ‘in twee weken op hun tenen hadden gelopen waar normaal een maand
voor staat’.
Namens de Auditcommissie die toezicht houdt op de financiële rapportages zei Robby Israel dat de accountant
voor 1,8 miljoen van de jaarstukken
slechts een beperkte goedkeuring
kon geven. Omdat de uitgaven aan
de zorgleveranciers niet controleerbaar waren. Wethouder Van Henten

DOOR: HERMAN STUIJVER
Financieel wethouder Peter Smit en
wethouder Sandra van Rijkom

erkende dat Wijdemeren zich vooral
gericht had op de sociale wijkteams,
maar dat de controle beter zal worden,
uitgesplitst per gemeente. Haar collega financieel wethouder Peter Smit
herhaalde dat het proces van de te
late jaarrekening degelijk zal worden
geëvalueerd met de raad. VVD ‘er Israel wist van een gemeenteraad waar
men in 6 minuten en 40 seconden de
jaarstukken had afgehandeld, doch
dat bleek ijdele hoop. De Wijdemeerse
raadsleden namen er anderhalf uur
voor om hun mening over deze jaarrekening te ventileren.
Jan Willem Nienhuis, financieel expert van het CDA, sprak zelfs van ‘chapeau’ aangaande deze stukken. Hij had
‘geen lijken in de kast gezien zoals in
2014’ (vorig college –red.). Bovendien
constateerde hij dat B&W fors aan de
slag waren gegaan met 78 participatieprojecten, een Top-13 verkeersonveilige situaties en een woonbehoefteonderzoek. Alleen de duurzaamheid
bleef een ondergeschoven kindje. Dat
beaamde PvdA/ GroenLinks- woordvoerder Stan Poels volmondig. Hij
noemde de duurzaamheid ‘dramatisch
slecht, een verloren jaar’ en ook het
cultuurbeleid was ‘huilen met de pet’
zonder ambtelijke ondersteuning. Hij

was niet blij met 1000 bomen minder
en vroeg zich af hoe het kwam dat er
in 2015 honderd inwoners minder gebruik maakten van de huishoudelijke
hulp. Gert Zagt van De Lokale Partij
had zich verdiept in de cijfers, maar
ook in het bijbehorende Burgerjaarverslag. Brieven beantwoorden en
telefoontjes opnemen kan nog altijd
beter. Hij vond het vreemd dat er bij
de post ‘veiligheid’ veel geld over was,
terwijl de nadruk zou liggen op ‘kleine
ergernissen’ bij de burgers. Zagt complimenteerde wethouder Sandra van
Rijkom voor onderwijs, zorg, werk en

Fieke zingt voor CDA- gezelschap
’s-GRAVELAND- In de Week van
de Eenzaamheid organiseerde de
plaatselijke CDA- afdeling vorige
week vrijdag een ontmoeting met
inwoners van Wijdemeren in het
Koetshuis van restaurant Vlaar.
Dat ‘eenzaamheid’ een taboeonderwerp
is, bleek wel uit de opkomst. Hoewel
volgens wethouder Van Henten 40%
van de Wijdemeerders zich in meer of
mindere mate eenzaam voelt, bestond
het gezelschap naast een tiental CDA
‘ers uit een even groot aantal bezoekers.
De sfeer was echter optimaal in deze
stijlvol verbouwde voormalige stalhouderij die Arlo Vlaar gratis ter beschikking stelde. Ook de verzorging liet niets
te wensen over. Gerrit Jansen voelt zich
zelden eenzaam, maar komt wel tot de

3

conclusie dat je er zelf iets van moet
maken. “Binnen blijven is geen optie”
meent de ex-postbode. Die ook wist
te vertellen dat zijn betovergrootvader
Gard Jansen uit 1815, na zijn werk als

huisknecht op Schaep en Burgh, op
deze plek een logement begon.
De muzikale bijdrage van Fieke Neijsen, 2e jaars student aan het Amsterdams Conservatorium, was een voltref-

inkomen. Die had goed gepresteerd.
René Voigt van Dorpsbelangen wilde niet
benadrukken dat dit college veel had doorgeschoven. Dat vond hij wel prima! Teveel
ambities waren niet nodig, vond hij licht
ironisch. Want als een gemeente te ambitieus is, teveel doelen wil halen, kan dat tegen je gebruikt worden bij een tekort aan
bestuurskracht. Een zwaarwegend discussiepunt bij een mogelijke fusie van Wijdemeren. Blijkbaar waren de antwoorden
van de wethouders tevreden stemmend,
want na een korte tweede ronde, ging de
raad akkoord met de Jaarrekening 2015.
Op naar de begroting 2017 in november.
fer. Zij presenteerde een Swingo, waarbij
je op je bingokaart horizontaal, verticaal
of diagonaal kon aankruisen welk lied zij
met haar gitaar zong. Van ‘Avond’ van Boudewijn de Groot tot ‘Laat me’ van Ramses
Shaffy. Ze zong aandoenlijk mooi. De oma’s
Corry en Sjaan glunderden van oor tot oor.
Betske van Henten vertelde dat de gemeente, aangespoord door een CDA- motie in de
gemeenteraad, al twee bijeenkomsten had
georganiseerd rond het thema ‘eenzaamheid’. Met professionals uit de zorg, onderwijs en vrijwilligers van vele instanties. “Ik
hoor erbij, is een belangrijk gevoel” zei de
wethouder die wist dat niet alleen ouderen
zich eenzaam voelen, ook jongeren in een
pest-situatie en gescheiden personen. Bij
een participatieproject van Wijdemeren
zijn er tal van mogelijkheden om mee te
doen. Zie: www. deappelboom.nl.

Extra bestuurskracht uitleg

Stop Vivium Wijkteam Wijdemeren
Ondanks allerlei inspanningen lukt
het Vivium helaas niet om genoeg
vaste medewerkers te binden aan het
Wijkteam Wijdemeren. Om te voorkomen dat de kwaliteit van zorg in
het geding komt, en de werkdruk te
hoog blijft voor de vaste kern, heeft
het team samen met de leidingge-

vende ervoor gekozen te stoppen. Vivium heeft hiermee besloten om zich
per 1 januari 2017 definitief terug te
trekken uit Nederhorst den Berg, Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en
Hilversumse Meent.
Het wijkteam blijft bij de huidige clienten de zorg aan huis leveren die

deze cliënten nodig hebben en wensen. De periode tot 1 januari gebruikt
Vivium, om samen met de cliënten, op
zoek te gaan naar een andere aanbieder. Hierbij is de keuze aan de cliënten
en nadat de keuze gemaakt is, verzorgt
Vivium de overdracht.

WIJDEMEREN- Wilt u nog meer weten over het Bestuurskrachtonderzoek
‘Het resultaat telt’ van de provincie in
samenwerking met de regiogemeenten? Op woensdag 5 oktober zal gedeputeerde Jack van der Hoek samen met
een deskundige van bureau Deloitte een
speciale uitleg geven over Wijdemeren.
Hoe kwam de onvoldoende voor de bestuurskracht tot stand? In het gemeentehuis vanaf 17.00 uur.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
www.dereiscoach.nl
De Reiscoach is gespecialiseerd
in outdoor loopbaanbegeleiding.
- Individuele loopbaandagen
- Meerdaagse loopbaanreizen
06-12513085. info@dereiscoach.nl
De Triboulet: voor al uw gouden en zilveren sieraden. Geopend van wo t/m za van 11.0016.30 uur. Middenweg 94 Ned.
den Berg. Tel. 0294-252375
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Trompe l’oeil- en landschap
schilderen. nicovanderwolk.nl
035-6563060
RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl
Tandprothetische
praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties klaar terwijl u wacht (ind.
mogelijk). E. du Perronstraat 38,
1382 SZ Weesp. Tel. 0294-418722

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw,Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
edeboerglazenwasserij.com
Bedrijfs – opslag ruimtes te
huur Vanaf 10 t/m 35 m2 – 3
m. hoog Beveiligd – huur p/
wk mogelijk 035-656 3517 –
info@opslagVL.nl
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, reparatie, uitbreiding, installatie,
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel: 035-6560059, @:
info@harrit.eu
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
Cito Transport Lev. grond, zand,
grind, ook in bigbags leverbaar
Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers
Afvalcontainers Middenweg 106
Ned. den Berg 0294-251451
TE HUUR: luxe kantoor- / opslag- / praktijk- / atelierruimte
in een prachtige omgeving. Met
ruime parkeergelegenheid. Vrijblijvend bezichtigen. Ook voor kortere
tijd te huur. Tel. 035-6562178.

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

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980

Wij hebben een uitgebreid cursusprogramma op onze website staan van b.v. fimoles tot
naailessen van alles wat.
www.hobbykeldervaane.nl

"Bent u uit Balans"
Ik breng u in Balans
Voetreflexologie
www.aandachtvoorzorg.nl
Tel:06-57392770

Stalling voor uw caravan,
camper, boot, auto of ???
Zagt Loosdrecht
035-5821326/06-10276728

Jan Vos Sierbestrating Aanleg
tuin, vijver en schuttingen. Tel.
0294-252794 of 06-54924508.
www.janvossierbestrating.nl
AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating. Tel. 0294254598.
Lion Hoveniersbedr. BV
Tuinaanleg, -onderhoud,
bestratingen, grondverzet,
gazonrenovatie, verhuur van
minigravers, shovel en hoogwerker 12 m. Tel. 0294-253848
www.lionhoveniers.nl
MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kleding
en het maken van Gordijnen en
Vouwgordijnen.
Anneke de Kwant, Ankeveen
035-6562959 / 06-51997751
Schilderwerk groot of klein,
binnen of buiten. Schilder
PMC biedt u altijd een vrijblijvende offerte 06-53148137 of
0294-419844.

TE HUUR: een appartement
Ned. den Berg. 06-53543826.
Wegens Vakantie Is Charley’s
Diner van 3 t/m 12 Oktober
Gesloten www.charleys-diner.nl
GEZOCHT: RECREATIEPLEK
Net koppel zkt plek voor
caravan in natuur om
tot rust te komen in wknd
bel: 0646260358
Oppassen/honden uitlaten
06-28420777
nienke50@online.nl
Velux dakramen, dakkapellen,
verbouw & timmerwerk
Bel Fred van Schaik 0294-252127
www.eclipsbouwbedrijf.nl

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland
035-6565134 T
06-54704525 M
info@rvbschoonmaak.nl E

EINDELIJK in Wijdemeren
Zonnestudio LuxuraSun
Klein maar stijlvol.
Op 17 okt. gaan wij open.
Zuidereinde 254
‘s-Graveland
Oppas gezocht in nederh.
voor 2 meiden(8/10) na
schooltijd bij ons thuis.
de ene week din/woe en
de andere week don/vrij
tel: Matthijs 0621593071
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
035-656 023
HERFST in de tuin! Kom uw
TUINGEREEDSCHAP laten
slijpen! Wij slijpen alles
wat scherp moet zijn!
hagenslijperij.nl
Trapgans 2A - Ankeveen

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa:
do. 6 okt. film, wo. 12 okt. jeugd
en City Quiz, do. 13 okt. film,
za. 15 okt. toneel. Info: www.
wesopa.nl
Donderdag 6 oktober is er
om 19.30 uur Alzheimercafe
Weesp in het Hart van Weesp
met spreker Ingmar Rip over
een model van omgaan met
mensen met dementie die hij
heeft ontwikkeld.
Bridgeclub La Porta Salute.
Kom gezellig bridgen op de
maandagavond om 19.30 uur
in De Bergplaats in Ned. den
Berg. Inl. 06-11102092.
Bridgeclub Nederhorst. Wilt
u leren bridgen? Informeer
vrijblijvend. Ook nieuwe gevorderde leden zijn welkom bij
onze bridgeavonden op donderdag in De Bergplaats. Info:
0634106030 of bridgeclubnederhorst@live.nl
Zomaar binnenlopen voor
koffie en een praatje met een
paar gezellige mensen? Elke
1e en 3e woensdag v.d. maand
v.a. 10 uur in de Bergplaats a.d.
Kerkstraat.
Elke woensdag v.a. 13.15 uur
Bridge-instuif in de Bergplaats
te Ned. den Berg. Inl. 0294253103.
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Politiek
Weinig belangstelling voor overhangend groen
DOOR: MARK HILBERTS

WIJDEMEREN- Maar liefs drie informatieavonden waren er in de kernen van Wijdemeren ingepland om
de inwoners te informeren over de
overlast die de begroeiing in hun
tuin zou kunnen veroorzaken in de
openbare ruimte.
Na een inventarisatie van de gemeente
van overhangend groen in Nederhorst
den Berg waren ongeveer achthonderd
inwoners per brief uitgenodigd voor
een informatiebijeenkomst. De verwachting dat hier veel animo voor zou
zijn kwam niet uit, slechts een handjevol inwoners was op de bijeenkomst
in het Spiegelhuys afgekomen. Ook de
bijeenkomsten in Ankeveen en Loosdrecht trokken nauwelijks belangstelling
“Overhangend groen, staat op nummer
twee van de klachtenlijst van burgers,
dus nemen we alleen daarom al het onderwerp uiterst serieus”, zei wethouder
Theo Reijn, die de bijeenkomst leidde.
In heldere taal maakte hij de aanwezigen duidelijk dat een goede samenwerking tussen burgers en de gemeente
essentieel is om Wijdemeren leefbaar

te houden. “Door een forse tegenvaller bij de renovatie van de Eilandseweg
is de begroting voor de groenvoorziening gekort en is het van belang dat
de gemeente en burgers de handen
ineenslaan” sprak Reijn de zaal toe.
Een bewoonster van de Uiterdijkse hof
merkte fijntjes op dat er in haar straat
ook enkele buurtbewoners zijn die
hun tuin laten verwaarlozen waardoor
onkruid zich snel kan verspreiden, zij
vroeg de gemeente om hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. De wethouder erkende het probleem en beloofde dit nogmaals aan te kaarten bij
de woningcorporatie, maar wees ook
op de scheidslijn tussen privébezit en
de collectieve ruimte. Een bewoner van
de Rietsnijderslaan werd gerustgesteld
over de aanpak van een overhangende
wilg in zijn straat.

Kwakel in Kortenhoef aangeleverd kan
worden” vertelde Theo Reijn enthousiast. Hij moedigde vervolgens de burger vooral aan om bij vragen over dit
onderwerp contact op te nemen met
de gemeente via: www.meldpuntwijdemeren.nl, of om telefonisch advies te
vragen.
Ook werden enkele succesvolle projecten genoemd in het gezamenlijke
groenbeheer. Dat varieert van de eigen samenstelling van de vegetatie in
gemeentelijke perken door burgers, of
het beheer van bloembakken langs de
openbare weg door ondernemers. De
gemeente Wijdemeren staat open voor

nieuwe initiatieven was vooral de boodschap en de aanwezigen werden verzocht
om vooral eens te kijken op de site: www.
deappelboom.nl
Na afloop erkende Reijn dat er een andere
inschatting was gemaakt van de belangstelling van burgers voor dit thema. De aanwezigheid van een forse ambtelijke delegatie
in het Spiegelhuys maakte duidelijk dat een
efficiënt gevolg geven aan de ‘participatiemaatschappij’ nog een evaluatiepunt is bij
een slagvaardige uitvoering hiervan door
de lokale overheid. Drie bijeenkomsten
in drie kernen met 24 bezoekers, plus vier
vertegenwoordigers van de gemeente. Over
bezuinigen gesproken.

Mossinkoff per direct uit D66- fractie

stemmen gekozen. D66 heeft haar dan ook
gewezen op het feit dat ze afstand van haar
raadszetel moet doen conform de D66- reglementen. D66 heeft haar verzocht per direct haar raadszetel ter beschikking te stellen aan D66. D66 heeft ook een opvolger
beschikbaar.
Joost Boermans, fractievoorzitter; Nanne
Roosenschoon, raadslid; Mario Wouters,
fractieassistent; Jacqueline Tijssen, fractieassistent; Rob Koedijker, fractieassistent; Simon
Vollers, afdelingsvoorzitter.

D66 Wijdemeren heeft het vertrouwen
in raadslid Patricia Mossinkoff opgezegd. Er is sprake van een onhoudbare
situatie, waardoor ze per direct uit de
fractie is gezet. D66 Wijdemeren heeft
Mossinkoff verzocht haar zetel op te
geven en heeft ook een opvolger beschikbaar. In de afgelopen periode
heeft de D66-fractie alles in het werk

Aan de slag
“De gemeente ziet het als taak om de
mensen te adviseren hoe ze overlast
door overhangend groen tegen kunnen
gaan. In overleg met de gemeente kan
bijvoorbeeld afgesproken worden dat
groenafval bij de gemeentewerf aan de

gesteld om de onderlinge samenwerking effectief te laten zijn. Op vele momenten is er met haar gesproken en
gezocht naar verbeteringen. Het probleem speelt helaas al geruime tijd. De
fractie heeft het probleem met Patricia
Mossinkoff ook verschillende keren
besproken met burgemeester Smit van
Wijdemeren. Hij erkent het probleem

en heeft ook pogingen gedaan om tot
een werkbare situatie te komen. Helaas
hebben ook zijn inspanningen geen effect gehad. De fractie van D66 is burgemeester Smit desondanks erkentelijk voor zijn inspanningen. De fractie
wenst Mossinkoff verder alle goeds toe
en bedankt haar voor haar inspanningen. Zij is niet op basis van voorkeurs-

Eindredacteur aan het woord

Zonder overdrijving kan ik stellen dat
ik het mooiste baantje van Wijdemeren
heb. Wat is er nu leuker dan dag in dag
uit vrijwel alle nieuws uit Kortenhoef,
Nederhorst den Berg, Ankeveen en ’sGraveland te verzamelen. En je wordt
er nog voor betaald ook. Je spreekt honderdjarigen, ontmoet topsporters, praat
met ondernemers en hoort heel veel.
Het overgrote deel bestaat uit berichten
van verenigingen of personen die graag
willen dat hun evenement aandacht

krijgt. Verder zijn de redactieleden vaak
onderweg om interessante mensen te
interviewen of om een verslag te maken
van een gebeurtenis. Aan mij de schone
taak om daar wekelijks een geheel van
te maken.
Dat valt niet altijd mee, omdat je constant keuzes moet maken. Er is elke
week meer dan onze opmaakredacteur
kan plaatsen binnen die 16 of 20 pagina’s. Dat leidt weleens tot teleurstellingen, hoewel de meeste inzenders wel
begrijpen dat niet alles gepubliceerd
kan worden.

beter). Verder zijn we geen verenigingsblad, dus is er geen plaats voor logo’s.
Bovendien kunt u er ook niet van uitgaan dat we 3 of 4 keer achter elkaar een
gebeurtenis van tevoren aankondigen,
maximaal twee keer. En houdt u zich
alstublieft aan de deadline van vrijdag
om 16 uur (behalve voor weekendactiviteiten), dan kan uw eindredacteur
iets meer ademhalen op zaterdag en
zondag. Overigens is bovenstaande ook
weer geen wet van Meden en Perzen,
soms moet je flexibel zijn. Maar liever
kort en veel is wel de hoofdlijn.

Zo gevarieerd mogelijk
Ik wilde u daarom op de hoogte stellen
van een paar maatregelen om het blad
zo gevarieerd mogelijk te krijgen. Ingezonden berichten en brieven kunnen
niet langer dan 300 woorden (en graag
niet zelf vorm geven, hoe platter hoe

Trots
Ik ben er vooral trots op dat dit gedrukte medium heel goed wordt gelezen.
Door de opkomst van de snelle sociale
media is er misschien iets afgeknabbeld
van die 85% leesdichtheid uit 2009,
maar nog steeds wordt dit blad ver-

reweg ’t meest gelezen. Daar kan geen
website, Facebook of Twitter tegenop.
Misschien zou uitbreiding en verdieping van het nieuws wenselijk zijn, de
redactie kan dat aan! Maar er moet wel
een goede balans zijn tussen advertenties en redactioneel nieuws. En dat kan
beter. U moet zich realiseren dat dit
gratis blad wordt gefinancierd door ondernemers en particulieren die wekelijks hun betaalde boodschap plaatsen.
Voor niets gaat de zon op! Willy Pardijs
en Ineke Dunnebier willen u graag te
woord staan als het gaat om adverteren
(zie colofon).
Het Weekblad Wijdemeren wil met u
in contact blijven. Hebt u vragen of
opmerkingen, aarzel dan niet om te
mailen naar: redactie@ dunnebier.nl of
bellen: 0294- 256200. En advertentie@
dunnebier.nl heeft ook het liefst een
volle mailbox.
Herman Stuijver
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Verbijsterend lekker!

Speculaasbrok
8 stuks

€ 3,15
Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven

max 300 woorden

Werklozen en hangjongeren
Ook ik behoor tot die 60% van de bevolking
die zich zorgen maakt over de toekomst.
Daarom heb ik een plan bedacht om het
werklozen- en hangjongerenprobleem
aan te pakken, schrijft de heer F.A. Smit te
Kortenhoef.
Het is niet onredelijk om te stellen dat iedereen
in dit land naar vermogen een bijdrage dient
te leveren aan het functioneren van de maatschappij. Eveneens is het duidelijk dat elkeen
het recht heeft om deel te nemen aan het arbeidsproces. Gelijke behandeling is een grondrecht.
Toch staan reeds lang een half miljoen mensen
aan de kant en doen niet (meer) mee. Ook de
jonge allochtonen die moeilijk integreren. Juist
uit het oogpunt van integratie en zelfrespect is
het nodig dat iedereen mee doet!
Door het contact op de werkvloer, de arbeid die
is verricht en de kennis die wordt opgedaan,
wordt een mens mede gevormd, in de goede
zin. Wat moet er terecht komen van mensen die
wellicht nooit zullen werken? Ze raken gefrus-

treerd en keren zich af van de wereld waarmee
ze zich juist verbonden zouden moeten voelen.
De rampzalige gevolgen van het ‘niet mee doen’
zagen we in de buitenwijken van Parijs waar
zgn. kanslozen vele auto’s in de brand staken.
Ook in Nederland, denk aan de Schilderswijk,
Kanaleneiland, Zaandam en Maassluis. Een
tikkende tijdbom (….)
De oplossing ligt in een soort ‘deltaplan’ onder
het motto ‘Iedereen doet mee’. Op iedere werkplek wordt op 8 à 10 werkenden een werkloze
toegevoegd. De huidige ondersteuning is dan
je loon, vermeerderd met een passende toeslag.
Wie zijn best doet, krijgt een arbeidscontract.
Dus of doorleren of aan het werk.
Realisering van dit plan zal een hele opgaaf
zijn, maar is een oplossing voor een groot probleem. Er moet iets gebeuren! Tot nu toe hebben regering en Tweede Kamer geen doeltreffend initiatief genomen.
Tot slot nog een positief aspect: als iedereen
werkt, kunnen ouderen weer met hun 65e met
pensioen.
F.A. Smit (sr.), Smeerdijkgaarde, Kortenhoef

Reactie Wijdemeren2020
Het gaat niet om een Bestuurskrachtonderzoek

restauratie

Bekijk onze website:

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

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

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw

Op het rapport van Deloitte met de Bestuurskrachtmeting valt veel aan te merken. De
conclusie dat Wijdemeren onvoldoende bestuurskracht heeft, wordt slecht onderbouwd.
Wijdemeren heeft geen financiële problemen
en we hebben meer ambtenaren dan vergelijkbare gemeentes.
Maar het blijkt om heel andere zaken te gaan:
Het gaat om versterking van de Regio. De
provincie wil de Regio versterken om taken
als economie, bereikbaarheid, wonen, natuur
en landschap beter aan te kunnen pakken.
De Regio Gooi- en Vechtstreek vindt men nu
niet besluitvaardig met 8 gemeentes, 54 collegeleden en 170 raadsleden. De vermeende
problemen in de Regio worden waarschijnlijk
onvoldoende opgelost in de ogen van de provincie met concentratie naar drie gemeentes,
dan blijf je geschillen houden. Dat is alleen
maar een tussenstap naar het uiteindelijke
doel: één gemeente Gooi- en Vecht. Een fusie
van slechts Hilversum en Wijdemeren lost al
helemaal niets op, dan houd je nog 7 gemeen-

tes over. Wijdemeren is slechts een pion in het
schaakspel van de provincie.
Bestuurskracht is relatief. Het wordt gemeten
naar de ambities die je hebt, volgens Deloitte.
Als je als gemeente veel ambities hebt en veel
wilt, heb je veel bestuurskracht nodig. Dan
heb je al gauw veel ambtenaren nodig. Als je
als gemeente minder ambities hebt, bescheiden bent, is de bestuurskracht al snel wél voldoende. De werkelijke vraag in Wijdemeren is
dus niet of we voldoende bestuurskracht hebben, maar dat we moeten kiezen wat ons ambitieniveau is. Hebben we veel ambities, willen
we veel projecten realiseren, dan hebben we
veel bestuurskracht nodig. Of moeten we als
Wijdemeren bescheiden zijn, hebben we beperkte ambities. Zijn we tevreden met de huidige gang van zaken met de maatvoering die
past bij kleinschalige kernen die draaien op
vrijwilligers. En daar waar de gemeente Wijdemeren het niet aankan, werken we samen
of huren een grote broer in. (www. wijdemeren2020.nl)

Aanvulling Floralia
In het verslag in week 37 over
de Floralia heeft onze verslaggever Saskia Luijer een groep
winnaars over het hoofd gezien.
En dat wil ze niet op haar geweten hebben. Naast de kinderen
en de winnaars in de prijsklasse
( personen die in de afgelopen 3
jaar al een keer gewonnen hebben) heb je ook nog de ‘gewone’
volwassen winnaars. Dat waren
op de 1e plaats Gerrit Jansen,

2e Jaap Portengen en als derde
mevrouw Hagen.

Een trotse winnaar
Gerrit Jansen
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DOOR: RICHARD SPOOR

Kop van Jut, prijsbiljarten, karaoke, pannenkoeken, Tape That en verloting

256e Kermis Ankeveen
Komend weekend, 7, 8 en 9 oktober,
is het alweer zo ver: de Ankeveense
kermis. Een feest dat volgens de
Ankeveense annalen voor de 256e
keer wordt gevierd. Een groot feest
voor jong en oud en voor elk wat
wils, waar van alles omheen georganiseerd wordt.
Zo is er op 4 en 6 oktober vanaf 20.30
uur het traditionele prijsbiljarten in
’t Wapen van Ankeveen. De inleg is
slechts €3,-. Graag telefonisch opgeven
bij 035-6561302.
Naast de vele attracties en gezelligheid
op de oudste kermis van Wijdemeren
wordt er ook weer gezorgd voor een
hapje en een drankje. En ’t Wapen van
Ankeveen heeft voor u een keur aan
muzikaal talent bij elkaar gezocht. Op
vrijdagavond kunt u zelf een van die
talenten zijn, want er is dan een heuse
KARAOKE- avond gepland. Zing je
eigen lied en laat de mensen genieten
van jou zangkunsten. Ook lekker dansen en swingen, het begint om 21.00
uur te draaien.
Op zaterdagmiddag is er een ‘Pannenkoekenaanschuifmiddag’. Kom met

pappa en mamma een heerlijke pannenkoek eten in de feesttent op het
kermisterrein. Je mag hem lekker zelf
versieren. Laat het je smaken, er wordt
vanaf 16:30 uur gebakken door Stefan
van Houten. Op zaterdagavond live
muziek van de coverband Tape That
met twee ‘echte’ Ankeveners: Yvonne
van der Riet en Frits de Wit (21.30 u).
Op zondagmiddag de ouderwetse Hollandse middag, ook nu heeft ’t Wapen
van Ankeveen weer een goede artiest
in gehuurd, vanaf 16.00 uur zal Jerrick
voor u het Nederlandstalige repertoire
ten met een brok in de keel kwelen. DJ
CoCo draait natuurlijk deze middag
aan elkaar en tussendoor zal de zanger
ons zeker vermaken.
Verloting
De Stichting Bevordering Vermaak
en Cultuur is de organisator van de
jaarlijkse kermis en dus ook de medeorganisator van het prijsbiljarten.
Daarnaast is er al sinds jaar en dag
de gratis loterij voor alle inwoners
van Wijdemeren, het lot vindt u in dit
Weekblad Wijdemeren. Dit lot kunt u
op vrijdagavond vanaf 19.00 uur tot

21.00 uur inleveren bij de kraam van
de Stichting op het kermisterrein. Op
zaterdagavond zal om ongeveer 21.00
uur de trekking plaats vinden.
Kop van Jut
Naast deze activiteiten is er natuurlijk ook weer het Ankeveense kampioenschap Kop van Jut slaan. Wie
gaat er aan de haal met deze mooie
titel, de gouden voorhamer ‘Slei’. Dit

evenement wordt weer gesponsord door
Antoon Boomgaard, van het gelijknamige grondverzetbedrijf aan de Loodijk.
Vorig jaar won Eric Torsing. Wie zal hem
dit jaar winnen? Anton B. himself? Of is
er nog een sterkere De Kwant? De finale
is zondagavond vanaf ongeveer 19.00 uur.
Stefan van Houten en Richard Spoor hebben mooi weer besteld en ze hopen dat u
deze gezelligheid met hen wilt delen, tot
komend weekend.

Afsluiting eerste seizoen De Bergse Akker
De Bergse Akker kijkt terug op een
prachtig eerste seizoen waarin ontzettend veel is gebeurd.
In januari van dit jaar startten we met
een grote ledenwervingsactie en schreven we meer dan 100 kinderen in als lid
van De Bergse Akker. In februari vond
de oprichtingsvergadering plaats en
breidde de groep met vrijwilligers zich
uit. De website werd gelanceerd, het
hele dorp geflyerd en meerdere keren
werd bij AH gestaan om leden, sponsors en vrijwilligers te werven. In april
kregen we de sleutel overhandigd van
de gemeente Wijdemeren. Die heeft ons
erg geholpen door mee te denken en financieel de middelen ter beschikking te
stellen om de basis aan te kunnen leggen (steiger en eerste speeltoestel). Op
Koningsdag presenteerde De Bergse
Akker zich. Kinderen konden in een

grote hoop zand cadeaus graven en geschminkt worden. Uiteraard werden er
weer kinderen ingeschreven en gaven
we het 50e ledencertificaat uit. Daarna
moest er hard gewerkt worden om alles
voor de opening 22 juni af te hebben.
Vele uren is er door veel mensen hard
gewerkt en het resultaat is om trots op
te zijn: De kinderen van Nederhorst
konden vanaf 22 juni genieten van het
spelen en zwemmen op De Bergse Akker.
Na aanvankelijk een kwakkelzomer te
hebben gehad, met weinig zwemdagen,
brak in september toch de zomer nog
los. Wat een drukte! De kauwgomballenijsjes waren niet aan te slepen. Wat
hebben we kunnen genieten op De
Bergse Akker van het water, het vlot en
het zand.
Het was best een uitdaging de stranddienst ingepland te krijgen, maar dank-

zij de inzet van betrokken leden en
vrijwilligers is het nagenoeg alle mooie
dagen gelukt om open te gaan. Om alle
leden, die zich hebben ingezet, en vrijwilligers te bedanken hebben we zaterdag 24 september een gezellige borrel
gehouden op de akker. Het Spieghel-

huys sponsorde een overheerlijke schaal
borrelhapjes en we toastten op een fantastisch eerste seizoen.
Volgend jaar zien we graag jullie weer terug op De Bergse Akker! Blijf op de hoogte
via Facebook of via onze site: www. debergseakker.nl
야

Gratis kermisloterij
Dit gratis lot kun je inleveren op vrijdag 7 oktober 2016
tussen 19.00 en 21.00 uur op de kermis in Ankeveen.
De trekking is op zaterdag 8 oktober om 20.30 uur op de kermis in Ankeveen.
Stichting Bevordering Vermaak en Cultuur Ankeveen

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Tel.:
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KAN Nieuws
September

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

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

Door: Willeke Veens – van der Wal en Wil van Erp
Op zaterdag 10 september was in Nederhorst
den Berg een boekenmarkt in de OLV Hemelvaartkerk waar ook cd’s en speelgoed werden
verkocht. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers
die hebben meegeholpen, werd een mooie opbrengst opgehaald. Op zondag was de feestelijke
viering met als thema ‘Een gastvrij onthaal’. In
een ontroerende preek van Wim Balk werd ook
aandacht besteed aan de aanslag op de Twin Towers, die 15 jaar geleden plaatsvond. Na de viering was het tijd voor ontspanning en werd onder het genot van een hapje en een drankje het
Rad van Avontuur gedraaid waarbij vele mooie
prijzen verloot werden. Wim Balk gaf daarbij
ook kaarten voor een wedstrijd van zijn favoriete voetbalclub weg: Almere City. Ook was er
een expositie van alle kazuifels en was er voor
jonge gezinnen een speurtocht in de kerk. Al met
al een geslaagd parochiefeest.
Jongeren
Na een lange zomervakantie met voor velen de
Wereld Jongeren Dagen (WJD) in Krakau als
inspirerend hoogtepunt, hebben de jongeren de
draad weer opgepakt. De groepen Rock Solid
(13-16 jaar) en GLOW (17+ jaar) hebben inmiddels hun eerste bijeenkomsten achter de rug. Bij
Rock Solid trapte men het nieuwe seizoen af met
een thema dat op bijzondere wijze werd uitgewerkt. Centraal stond het bekende bijbelverhaal
van hoe Jezus de blinde geneest en weer laat zien.
Dit verhaal komt in drie evangelies voor, nl. die
van Mattheüs, Marcus en Lucas. Naar aanleiding van deze drie versies van hetzelfde verhaal
kregen de jongeren de opdracht een van de drie
evangelieverhalen te kiezen en die uit te beelden
en van commentaar te voorzien door middel
van een videoblog, kortweg vlog. Aan de hand

van deze vlogs en de daarop volgende discussies
konden jongeren aangeven welke betekenis zij
gaven aan dit bijbelverhaal.
Anders dan bij Rock Solid telt het GLOW-gezelschap veel jongeren die deze zomer voor de
eerste maal een WJD hebben meegemaakt. Indrukken uit Krakau echoën nog volop na. Zo
kwamen de jongeren in de eerste bijeenkomst
terug op het thema barmhartigheid. Hiertoe
werden de levenswandel en boodschap van de
onlangs heilig verklaarde moeder Theresa en die
van pater Maximiliaan Kolbe nader uitgediept.
Voor een actuele invulling van het thema werd
stilgestaan bij de levensroeping van Hilde Kieboom. In haar streven naar vriendschap met de
armen, zette deze Belgische in Antwerpen de
Sant’Egidio gemeenschap op. Vandaag de dag
worden in Antwerpen vele honderden jongeren
actief geïnspireerd door de doelstellingen en activiteiten van deze gemeenschap.
Vormsel
Op vrijdagavond 16 september waren alle Vormseljongeren in de regio uitgenodigd om een ijsje
te komen eten bij Kings IJcafé in Hilversum. In
een informele sfeer hebben ze kennis gemaakt
met het vormsel en met elkaar. Op vrijdag 30
september was de eerste bijeenkomst voor het
Vormsel in de Emmauskerk te Hilversum. Dit
was een gecombineerde bijeenkomst voor zowel
de vormelingen als hun ouders. Terwijl de jongeren het programma van de 1e projectavond
volgden, kregen de ouders voorlichting over het
vormsel en wat dat precies inhoudt. De totale
voorbereiding op het vormsel bestaat uit 6 bijeenkomsten. Daarnaast worden ook verschillende leuke activiteiten en uitstapjes georganiseerd
voor de jongeren.

Register Uitvaartverzorger
De heer C. Benschop van Myosotis uit Weesp is opgenomen
in het nieuwe Register voor
gecertificeerde
Uitvaartverzorgers van de Stichting KeurHumanitas is er voor mensen die het even niet in
hun eentje redden.
Humanitas laat zich inspireren door humanistische
waarden, en staat open voor iedereen.
Humanitas ’t Gooi is misschien op zoek naar u:

merk Uitvaartzorg en mag zich
nu Register Uitvaartverzorger
noemen. Nabestaanden en andere betrokkenen bij een levenseinde zijn er graag zeker
van dat een uitvaart goed wordt
geregeld. Ze hechten hierbij veel
waarde aan gekwalificeerd personeel. Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorg(st)

ers te borgen is het Register
voor gecertificeerde Uitvaartverzorger in het leven geroepen. Om in aanmerking te
komen voor de titel Register
Uitvaartverzorger (RU) moet
de uitvaartverzorg(st)er aan
strenge eisen voldoen betreffende kwaliteit en klanttevredenheid.

Vrijwilligers Vriendschappelijk huisbezoek in Wijdemeren
Individueel huisbezoek aan mensen die behoefte hebben aan een gesprek,
een wandelingetje samen maken, een spelletje doen, etc.
Gevraagd wordt: goed kunnen luisteren, bereid zijn om langere tijd iemand
(twee)-wekelijks te bezoeken
Geboden wordt:
-een vrijwilligersfunctie waarin je echt iets voor een ander kunt betekenen
-reis/parkeerkostenvergoeding
Voor nadere inlichtingen of aanmelding kunt u contact opnemen met Humanitas ‘t Gooi:
tel. 035-6286093 (evt. inspreken op voicemail), mail tgooi@humanitas.nl .

* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
* Fiscale aangifte
* Interim-management
* Controlling
* Adviezen
Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl
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Vroegtijdig meedenken en
meepraten bij bouwplannen

Communicatieplan
Van plannenmakers, zoals inwoners en ontwikkelaars,

Kort
Bijeenkomst Eenzaamheid
Vorige week was het de landelijke Week tegen
de Eenzaamheid. In dat kader was er een tweede
bijeenkomst Eenzaamheid op woensdag 28 september in het gemeentehuis georganiseerd door
de gemeente, in samenwerking met ‘Coalitie
Erbij’. De website www.deappelboom.nl is uitgebreid besproken aan de hand van de vele mooie
initiatieven waar inwoners sociale activiteiten ontplooien. De site is een belangrijk middel om mensen met elkaar te verbinden. De 42 aanwezigen
bedachten in subgroepjes zelf ook initiatieven en
hier zijn meteen vervolgafspraken uit voortgekomen. Samen verder!

Als voorbereiding op de nieuwe
Omgevingswet gaat de gemeente op proef
werken met een vernieuwde werkwijze
bij bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan. Hierbij krijgen inwoners
en andere belanghebbenden in een vroeg
stadium de gelegenheid mee te denken en
te praten.
De vernieuwde werkwijze wordt op vijf projecten toegepast en vervolgens geëvalueerd. De vernieuwing gaat
over bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan. Door de omgeving vanaf het begin te betrekken, wordt het plan beter en het besluitvormingsproces
vaak sneller. In de praktijk heeft de gemeente deze werkwijze al met goede resultaten toegepast. Voorbeelden
hiervan zijn de projecten Groenewoud en het Knorrterrein. Door de invoering van de nieuwe participatieprocedure komt de voorontwerpfase (inspraak) bij ruimtelijke
plannen te vervallen. De wettelijke procedure, om bezwaar te maken, blijft gewoon bestaan.

5 oktober 2016

verwacht de gemeente dat ze omwonenden en andere
belanghebbenden in een vroeg stadium bij hun plannen
betrekken. Als er sprake is van een (bouw)plan dat afwijkt van het bestemmingsplan, vindt er altijd vooroverleg
plaats met de gemeente. Op dat moment wordt ook de
vernieuwde participatieprocedure toegelicht. Bedoeling is
dat de initiatiefnemer in een communicatieplan laat zien
hoe de omgeving bij het plan is betrokken. Uiteindelijk
maakt het afgeronde communicatie- en participatieplan
onderdeel uit van de formele aanvraag van het (bouw)
plan.

Lagere snippergroenprijs eindigt

Gratis energiescan bedrijven
De gemeente wil bedrijven in Wijdemeren graag
helpen bij het nemen van energiebesparende
maatregelen en biedt de eerste tien bedrijven die
zich aanmelden een gratis energiescan aan. Een
energieadviseur van Climate Neutral Group komt
dan op locatie voor de opname en bespreekt
binnen 14 dagen het rapport. Climate Neutral
Group werkt voor meerdere gemeenten en heeft
geen commerciële relaties met uitvoerende bedrijven. Meld u aan via e-mail
info@climateneutralgroup.com
of telefoonummer (030) 23 26 175.

Eikenlaan, Beukenlaan, Nootweg
De gemeente richt medio 2017 de Eikenlaan, inclusief Lindeplein, de Beukenlaan en de Nootweg
(tussen de Eikenlaan en de Rading) in NieuwLoosdrecht opnieuw in. Het werk bestaat uit het
invoeren van een 30 km zone, het aanbrengen
van parkeerplaatsen, het aanpassen van het
groen en rioleringswerkzaamheden. Tijdens informatieavonden in het gemeentehuis worden de
ontwerpen toegelicht en kunt u uw opmerkingen
en suggesties geven.
- Maandag 10 oktober om 19.30 uur:
informatieavond Beukenlaan.
- Maandag 24 oktober om 19.30 uur:
informatieavond Nootweg.
Meer informatie:
www.wijdemeren.nl/omgeving_eikenlaan.

Herinrichten Kuijerpark
Het project snippergroen eindigt in december 2016 en daarmee de tijdelijke lagere
snippergroenprijs ook.
Per vierkante meter betaalt u tot het einde van dit jaar
100 euro kosten koper, voor percelen kleiner dan 100
m2. Voor grotere snippergroenpercelen betaalt u 80%
van de getaxeerde marktwaarde, kosten koper. In 2017
geldt weer de reguliere snippergroenprijs. Er wordt dan
ook geen korting meer gegeven op taxatiewaardes.
Vóór 1 januari 2017
Als u nog gebruik wilt maken van de tijdelijke lagere prijs,

moet u vóór 1 januari aanstaande een schriftelijk koopverzoek doen. Voeg hierbij een schets, waarop u aangeeft
welke grond u van de gemeente wilt kopen, en een eigendomsbewijs van uw perceel om aan te tonen dat u de
eigenaar bent van de grond naast de gemeentegrond die
u wilt kopen. Ook moeten de administratiekosten van 100
euro vóór 1 januari 2017 op de bankrekening van de gemeente zijn bijgeschreven, waarbij u uw adres vermeldt.
Contact
Bel met het projectteam via (035) 655 94 35 of stuur een
e-mail aan snippergroen@wijdemeren.nl. Meer informatie: www.wijdemeren.nl/snippergroen.

Op woensdagavond 12 oktober is er een bewonersavond over de invulling van het nieuwe
deel van het Kuijerpark in Nederhorst den Berg.
De gemeente gaat het talud tussen de hoger
gelegen begraafplaats en het park verstevigen
en aangetaste bomen en hardnekkig onkruid
verwijderen. Vervolgens wordt het opnieuw
ingericht. De bewonersavond is bij Amaris De
Kuijer, J. Israëllaan van 19.30 tot 22.00 uur. Kunt
u er niet bij zijn, maar heeft u wel een goed idee
voor het Kuijerpark? Stuur dan een e-mail aan
e.vandiermen@wijdemeren.nl.

Volg ons @gemwijdemeren
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Fitheidstest voor senioren in Loosdrecht
Om de fitheid en gezondheid van senioren
in Loosdrecht te bevorderen, is er zaterdag 15 oktober een speciale fitheidstest in
sporthal Eikenrode. Loosdrechters tussen
de 68 en 75 jaar hebben hiervoor een uitnodiging per post ontvangen.

bewegen omdat je anders steeds harder achteruit gaat”.
Hij moedigt dan ook iedereen aan, die de brief heeft
gekregen en zich nog niet heeft aangemeld dit nog te
doen. Ook wethouder Sandra van Rijkom is enthousiast
en zal de test ondergaan.

Tijdens de test worden onder andere uithoudingsvermogen, lenigheid, handvaardigheid, reactiesnelheid en
bloeddruk gemeten. Er zijn twee artsen aanwezig, die
zo nodig medisch advies kunnen geven. Tevens is er de
mogelijkheid het cholesterolgehalte te laten meten. Na
afloop worden de resultaten doorgesproken en volgt een
persoonlijk beweegadvies.

Beweegprogramma
Aansluitend op het beweegadvies kunnen de deelnemers
een passende beweegactiviteit kiezen. Eén van de mogelijkheden is het beweegintroductieprogramma ‘GALM/
SCALA’. In 12 weken maken deelnemers kennis met
verschillende vormen van bewegen, sport en spel. Plezier
in bewegen staat hierbij voorop. Natuurlijk kan er ook gekozen worden voor andere sportieve activiteiten.

Ab Krook: ‘Super initiatief!’
Bekende sportcoach Ab Krook spreekt over een super initiatief. “Mensen worden gestimuleerd goed voor zichzelf
te zorgen. Als je ouder wordt, is het belangrijk te blijven

Vragen?
De fitheidstest en het beweegintroductieprogramma
‘GALM/SCALA’ is een gezamenlijk initiatief van
‘Stichting tot behartiging van de Maatschappelijke en

Gezondheidszorg in de breedste zin des woords’ uit
Loosdrecht, gemeente Wijdemeren en Sportservice ’t
Gooi. Vragen? Neem contact op met Rosanne Hartman
van Sportservice ’t Gooi via
rhartman@sportservicehetgooi.nl of (06) 30 63 97 54.

Werkzaamheden begraafplaatsen
Ankeveen en Kortenhoef
Sinds half september vinden er werkzaamheden plaats op de begraafplaats in
Ankeveen. De werkzaamheden duren tot
eind volgende week. De parkeerplaatsen
voor de begraafplaats zijn afgezet voor materialen en machines. Tijdens de werkzaamheden is de begraafplaats soms tijdelijk
gesloten. Eventuele begrafenissen kunnen
normaal plaatsvinden.
De begraafplaats in Ankeveen kampt met een te hoge
grondwaterstand. Hierdoor zijn er nog maar twee graven voor uitgifte geschikt. We vinden het belangrijk dat
inwoners van Ankeveen de mogelijkheid houden in hun
eigen dorp begraven te worden. Om dit ook in de toekomst mogelijk te maken, laten we op de begraafplaats
in Ankeveen waterdichte grafkelders plaatsen.
Werkwijze
In het voorste gedeelte van de begraafplaats komen
twintig grafkelders en in het midden tien. Om ruimte te

maken zijn er enkele bomen en heggen verwijderd. Deze
vervangen we door nieuwe beplanting zodat er op de
begraafplaats privacy is. Daarnaast komt er een nieuw
vorstvrij waterpunt en worden er urnengraven geplaatst.
Inloopmiddag
Op donderdag 6 oktober is er van 15.00 tot 17.00 uur
in het Wapen van Ankeveen een inloopmiddag waar
geïnteresseerden terecht kunnen met vragen en opmerkingen. Wij presenteren dan ook het voorstel voor de
nieuwe beplanting. Wanneer u daar ideeën voor hebt,
dan horen wij dat graag.
Begraafplaats Kortenhoef
Als het werk in Ankeveen klaar is, starten de werkzaamheden op de begraafplaats in Kortenhoef. Ook daar is
sprake van een te hoge grondwaterstand. Dit wordt
opgelost door een gedeelte van de begraafplaats zorgvuldig op te hogen met +/- 1 meter zand. De beplanting
wordt aangepast en ook op deze begraafplaats komen er
urnengraven.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Breukeleveen
- Herenweg 21: realiseren slipway (23.09.16)
’s-Graveland
- Leeuwenlaan 42: wijzigen bestemmingsplan en brandveilig maken
tuinmanswoning (16.09.16)
- Loodijk 22: bouwen vrijstaande woning (22.09.16)
- Zuidereinde 24: maken uitweg (23.09.16)
Loosdrecht
- ’s-Gravelandsevaartweg 6 en 7: kappen 35 populieren (26.09.16)
- Horndijk 7 i: plaatsen dakopbouw (27.09.16)
- Lieve Geelvincklaan 29: plaatsen dakkapel (13.09.16)
- Oud-Loosdrechtsedijk 36 a: uitbreiden woning (28.09.16)
- Op Koers kavel 1 t/m 9: bouwen 9 woningen (09.09.16)
- Op Koers, kavel 10: bouwen vrijstaande woning (09.09.16)
- Rading 42: plaatsen dakkapel (23.09.16)
Nederhorst den Berg
- Dammerweg 3: overkappen terras (19.09.16)
- Dammerweg 13: verbouwen brandweerkazerne (21.09.16)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 65 59
557. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
’s-Graveland
- Ankeveensepad sectie A 1220: plaatsen voetgangersbrug op
Landgoed Boekesteyn (29.09.16)
- Leeuwenlaan 42: aanpassen hekwerk (20.09.16)
- Noordereinde 139: vervangen beschoeiing en plaatsen steiger
(20.09.16)
Kortenhoef
- Koninginneweg 58f: plaatsen dakkapel (22.09.16)
- Kortenhoefsedijk 32: verbouwen woning (29.09.16)
- De Kwakel hoek Kortenhoefsedijk: plaatsen verzamelloods voor opslag
met 10 parkeerplaatsen (28.09.16)
- Moleneind 65: bouwen botenloods (16.09.16)
Loosdrecht
- Bloklaan nabij nr. 22 a: vervangen beschoeiing (16.09.16)
- Horndijk 28: gedeeltelijk verbouwen woning (26.09.16)
- Rading 42: plaatsen dakkapel (28.09.16)
Nederhorst den Berg
- Randweg langs de rijbaan: kappen boom (21.09.16)
- Reeweg 14: uitbreiden bedrijfspand (29.09.16)
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Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Rectificatie
Op 10 augustus jl. publiceerden wij onderstaande verleende omgevingsvergunning abusievelijk als ingekomen aanvraag. Belanghebbenden
kunnen twee weken na deze publicatie alsnog een bezwaarschrift
indienen.
- Oud-Loosdrechtsedijk 48: bouwen van bouwen van een 2 onder 1 kap
woning
Voor het indienen van bezwaar: binnen twee weken na publicatie van
het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende
aanvragen met zes weken verlengd:
Breukeleveen
- Herenweg 66: bouwen woning
Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 168: bouwen keerwand
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 237: vervangen en vernieuwen steiger
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Officiële bekendmakingen
Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen
(uitgebreide procedure)
Loosdrecht
- Boegspriet 7: bouwen woning met steiger en golfbreker
Voor het indienen van een zienswijze: zie kader.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
Plassengebied Loosdrecht 2013
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken ingevolge
artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:12 van
de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van 7 juli 2016 het bestemmingsplan Plassengebied
Loosdrecht 2013 gewijzigd heeft vastgesteld.
Het plangebied sluit aan op de bestemmingsplannen Tussen de Dijken
en Landelijk Gebied noord oost. Het betreft alle plassen, inclusief de
waterleidingplas, grote delen van de Nieuw en Oud-Loosdrechtsedijk,
Nieuweweg, Bloklaan en Horndijk, en de gehele Veendijk, Herenweg en
’t Breukeleveensemeentje. Recreatiecentrum Mijnden, landgoed Terra
Nova, West End en Dorpscentrum Oud-Loosdrecht maken geen onderdeel uit van dit plan.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld met
betrekking tot de toelichting, de regels en de verbeelding.
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken
liggen met ingang van 6 oktober 2016 gedurende een termijn van 6
weken ter inzage in het gemeentehuis (afdeling ruimtelijke ontwikkeling), Rading1 te Loosdrecht van 08.30 tot 12.30 uur.
Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is tevens in te zien op
www.wijdemeren.nl/bestemmingsplannen. Het plan is ook in te zien
op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad
tegen het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA,
‘s-Gravenhage.
Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn beroep
instellen tegen de door de raad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van
genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Meer informatie: dhr. H.J.W. van Emmerik (afdeling ruimtelijke ontwikkeling), telefoonnummer: (035) 65 59 444.

Bekendmaking Wet Geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel
3: 44 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet
geluidhinder) het volgende bekend:
In procedure is het vast te stellen bestemmingsplan Plassengebied
Loosdrecht 2013. Dit bestemmingsplan richt zich onder andere op herbestemming van recreatiewoningen naar permanente burgerwoningen.
Zeven recreatiewoningen die in het bestemmingsplan naar permanente
burgerwoningen worden herbestemd, zullen een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder
ondervinden. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.
Burgemeester en wethouders hebben op 4 mei 2015 overeenkomstig
artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in ontwerp besloten voor deze
woning hogere waarden vast te stellen.
De relevante stukken hebben vanaf 21 mei 2015 gedurende 6 weken
ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van
de ontwerpbeschikking.Burgemeester en wethouders hebben besloten
de betreffende hogere waarden definitief vast te stellen.
Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van
6 oktober 2016 gedurende 6 weken gezamenlijk met het bestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis,
Rading 1, Loosdrecht. Geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30
uur. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven op
het besluit. U kunt hiervoor een afspraak maken met dhr. H.J.W. van
Emmerik, telefoonnummer (035) 65 59 444.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beschikking kunnen
hiertegen in beroep gaan eventueel in combinatie met een verzoek
tot een voorlopige voorziening. Dit kan binnen zes weken na de dag
volgend op de dag dat de vaststelling van het bestemmingsplan
Plassengebied Loosdrecht 2013 is bekend gemaakt.

Wie kunnen in beroep gaan tegen het
vaststellen van de hogere waarden?
Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
- de wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat
zij geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor
behandeling van uw beroep moet u griffierechten betalen. De kosten van
deze griffierechten kunt u opvragen via telefoonnummer (070) 42 64 426.

Verleende vergunningen/ontheffingen APV
en Bijzondere Wetten
Ankeveen
- Het Wapen van Ankeveen, Stichts End 41, ontheffing sluitingsuur prijsbiljarten op 4 en 6 oktober 2016 tot uiterlijk 04.00 uur (20.09.16)
- Stichting Bevordering Vermaak en Cultuur Ankeveen, parkeerplaats
Stichts End naast RK-Kerk, Ankeveense Kermis in oktober in 2016 (7,
8 en 9), 2017 (6, 7 en 8), 2018 (5, 6 en 7), 2019 (4, 5 en 6) en 2020
(9, 10 en 11), (28.09.16)
Nederhorst den Berg
- Bazaarcommissie Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg,
Kerkstraat, Bazaar op 8 oktober 2016 (20.09.16)
- Fantasy Evenementen, Meerhoekweg, Halloween Fair/Braderie op 8
oktober 2016 (29.09.16)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij cluster Vergunningen).
Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit genomen heeft.

Ontwerpbesluit para-commerciële
vergunning Drank- en Horecawet
Nederhorst den Berg
- Vereniging Biljartclub 4711, Overmeerseweg 5a
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5 oktober Wijdemeren Informeren
als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Wijdemeren 2014 worden georganiseerd, mits deze geen (geluids)
overlast veroorzaken.

Participatie bij ruimtelijke plannen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op
22 september 2016 heeft besloten om een nieuwe participatie- en
communicatieprocedure vast te stellen voor ruimtelijke plannen die afwijken van het bestemmingsplan. Het raadsbesluit ligt vanaf 5 oktober
2016 op het gemeentehuis ter inzage en treedt de dag na bekendmaking in werking. Tegen het besluit kan geen bezwaar worden gemaakt
of beroep worden ingesteld.

Inspraakverordening gewijzigd
De gemeenteraad heeft op 22 september 2016 de Inspraakverordening
Gemeente Wijdemeren gewijzigd vastgesteld. De wijziging houdt in dat
er niet langer inspraak gehouden wordt bij ruimtelijke plannen. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl onder “lokale wet- en
regelgeving”. Deze wijziging van de verordening treedt in werking 8
dagen na publicatie op deze website.

Aangepaste lijst verklaring van geen bedenkingen
De gemeenteraad heeft op 23 april 2015 een lijst met categorieën van
gevallen heeft vastgesteld, waarvoor het afgeven van een zogenaamde
‘verklaring van geen bezwaar’ niet nodig is.
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat - naar aanleiding van
de evaluatie - de gemeenteraad op 22 september 2016 heeft besloten
om de lijst aan te passen.
Het gaat om bouwplannen en/of gebruiksveranderingen van gronden/opstallen, die niet in overeenstemming zijn met het geldende
bestemmingsplan. In dat geval kan een aanvraag om een omgevingsvergunning toch worden verleend, maar dan moet een uitgebreide
afwijkingsprocedure worden doorlopen. Ook moet de gemeenteraad
een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven, voordat de omgevingsvergunning met afwijking kan worden verleend. De gemeenteraad heeft
aangegeven dat het in bepaalde categorieën van gevallen niet nodig is
om zo’n verklaring af te geven. Daarmee geeft de gemeenteraad aan de
beslissing aan burgemeester en wethouders te laten.

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

Het raadsbesluit met de lijst van categorieën ligt vanaf 5 oktober 2016
in het gemeentehuis ter inzage en treedt de dag na bekendmaking in
werking. Tegen de lijst kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep
worden ingesteld.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verwijdering voertuig (blauwe boottrailer)

Houd rekening met de volgende verkeersmaatregelen in verband met
het evenement Bazaar van de Protestantse Gemeente en de Halloween
Fair en tijdelijke opheffing van Connexxion bushalte Meerhoekweg (lijn
106)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren zijn van plan om op
vrijdag 21 oktober 2016 via toepassing van bestuursdwang een blauwe
boottrailer zonder kenteken die geparkeerd staat in een parkeervak gelegen aan de Pr. Marijkestraat hoek Pr. Margrietstraat in Loosdrecht
te verwijderen.Tot en met donderdag 20 oktober 2016 is de rechthebbende zelf nog in de gelegenheid zijn/haar eigendom te verwijderen. De
aankondiging dat dit voertuig door middel van bestuursdwang verwijderd gaat worden is op 20 september 2016 op het voertuig aangeplakt.

Nederhorst den Berg
Zaterdag 8 oktober van 09.00 uur tot 16.00 uur
Afgesloten voor doorgaand verkeer zijn:
- de Kerkstraat, de Brugstraat en de Voorstraat 1 tot en met 5;
Volledig afgesloten is:
- de Kerkstraat vanaf De Brilhoek tot voorbij huisnummer 7 (de
Bergplaats);
Tijdelijk instellen tweerichtingsverkeer uitsluitend voor bewoners:
- het resterende deel van de Kerkstraat tot de Brugstraat, de Brugstraat
en de Voorstraat 1 tot en met 5.
Zaterdag 8 oktober van 07.00 uur tot 18.00 uur
Afgesloten voor verkeer zijn:
- de Meerhoekweg met parkeerplaats tussen Rivièrahof (Rivièrahof
bereikbaar) en Lijsterlaan;
- de Meidoornlaan ter hoogte van de Meerhoekweg;
- de Lijsterlaan ter hoogte van de bussluis;
Ontsluiting van Overmeer is alleen mogelijk via de Kastanjelaan
en de Esdoornlaan naar de Vreelandseweg/Overmeerseweg en
Vreelandseweg/Randweg.
Bewoners van de Uiterdijksehof kunnen inmiddels ook via de nieuwbouwwijk Nedervecht.
Tijdelijke opheffing van de Connexxion
bushalte Meerhoekweg (lijn 106).
De opheffing duurt vanaf aanvang dienst tot 18.00 uur. Na 18.00 uur is
de halte weer in gebruik. Lijn 106 keert tot 18.00 uur bij de halte Lange
Wetering.

Intrekken beleidsregel (bruilofts)feesten in tuinen
Het college heeft op 20 september 2016 besloten de beleidsregel
‘bruiloften en partijen in eigen tuinen’ in te trekken. Privé tuinfeesten
mogen na intrekking van deze beleidsregel zonder geluidsontheffing

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

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

De Spotfabriek
in oktober
Open Atelier
Do. 6 en 20 oktober van 9.30 - 12.00 uur
Kidswereld, Platanenlaan, naast voetbalveld
Handwerk Atelier
Do. 27 oktober van 19.30 - 21.30 uur
Enerki, Vreelandsweg 37 A
Spotjes ‘Verstopt in het bos’
Za. 8 oktober van 9.30 - 11.30 uur
Kidswereld, Platanenlaan, naast voetbalveld

Sociaal Cultureel
Centrum Nederhorst
Activiteiten oktober
Info: jagerkui@ xs4all.nl / 06-15582425
Do 06-10
Vrouwenavond 19.00 uur.
Gastvrouw Farah. Kom en ontmoet elkaar .
Lezing Levenstestament, 19.30 – 22.00 uur.
Spreker: Notaris N. van de Griend
Gastspreker: NVVE; Mieke Schoonderbeek
Gratis toegang.
Aanmelden: jagerkui@ xs4all.nl. of: 06-15582425
Za. 08-10
Expositie van 11.00 – 17.00 uur.
3 dames tonen hun prachtig werk:
Janny Landheer, Ans van der Linden en Tjamke Wickers
Om 16.00 optreden van zanger Peter Douglas.
Vr. 14-10
Start wekelijks terugkerend spreekuur v.a. 10.00 uur
waar u o.a. hulp kunt krijgen bij het invullen van formulieren.
Op dinsdagmiddag kunt u bij ons terecht voor hulp
als u problemen heeft met lezen/ schrijven.
Elke vrijdagavond Mannenavond v.a. 20.00 uur
Gastheer Fouad.
Sociaal Cultureel Centrum Nederhorst den Berg
Blijklaan 1, LT Nederhorst den Berg
www.bergsecultuur.nl, 06 155 82 425

Programma oktober
Woensdag 5 oktober | 19.30 uur
Michiel de Ruyter (2015)
ﬁlm | Toegang € 6,50

Boekenweek
‘Jubelientje en oma Blootje’ mét Etienne

Wie schrijft de beste brief?
Tot haar grote verrassing
ontdekte boekverkoopster
Etienne van de Boogaard
van Boekhandel CW’76 in
de Meenthof te Kortenhoef
dat zij in het nieuwste
Jubelientje- boek staat:
Jubelientje en oma Blootje.
In deze aflevering van Jubelientje kocht ze briefpapier in Etienne’s winkel. Die begrijpt wel
hoe dat komt, want schrijver
Hans Hagen woont in Kortenhoef en komt regelmatig in
deze winkel. En ach, dat tekenaar Philip Hopman dacht dat
Etienne een man was, maakt
het niet minder leuk.
Nu had Etienne een heel leuk
idee. Schrijf haar een mooie,
gezellige of grappige brief. Dus
niet op Twitter, Whatsapp, Skype, Smoelenboek of mail, maar
gewoon met pen, vulpen of
potlood op papier. Dan zoekt
zij de mooiste, grappigste of ge-

zelligste uit. De vier winnaars
mogen met juf of meester boeken voor school komen uitzoeken ter waarde van 100, 80, 60
of 40 euro!!

Je kunt inleveren tot zaterdag
8 oktober. Een paar dagen later maakt Etienne de uitslag
bekend.

70e Bazaar rond Bergplaats
Op zaterdag 8 oktober is de
70-jarige Bazaar in en rond de
Bergplaats in de Kerkstraat
te Nederhorst den Berg.
Na de feestelijke opening om
9.00 uur, kunt u deels buiten,
deels binnen van alles van uw
gading vinden op het gebied
van boeken, brocante, huishoudelijke zaken, kinderspeelgoed, kleding en schoeisel
voor kinderen en volwassenen.
En niet te vergeten: appels, peren, verse eieren, snoepgoed,
te veel om op te noemen.
Voor de kinderen is er een
ballonnenwedstrijd. De ballonnen gaan om 10.00 uur de
lucht, waarmee de kinderspelen in de pastorietuin worden
geopend. Verder kunnen ze
de hele dag darten, sjoelen en

grabbelen in de Bergplaats
en vanaf 13.00 uur speelt een
clown met jullie mee.
Verder is er de fotowedstrijd:
de foto’s hangen in de Bergplaats en u kunt tot 31 oktober uw wedstrijdformulier
inleveren. De hele dag draait
het Rad van Avontuur en zijn
er allerlei hapjes en drankjes te
verkrijgen bij de keuken, met

om 15.45 uur de start van de
grote loterijtrekking.
Deze gezellige dag sluiten we
rond 16.00 uur af. Wilt u er
graag heen en heeft u geen
vervoer, neem dan contact
op met Dirk van de Broek,
0655382372, hij brengt u er
graag naar toe.
Komt allen de 8e oktober!

Donderdag 13 oktober
Eric Vloeimans, concert
Olivers Cinema.
Aanvang 20.15 uur | Toegang € 20,00
Zaterdag 29 oktober
Kirsten van Teijn, cabaret
Zalf (Try out).
Aanvang 20.15 uur | Toegang € 15,00
Theater De Dillewijn • Stichts End 57
1244 PL Ankeveen • info@dedillewijn.nl

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

Loodijk 30
1244 NL Ankeveen
Tel: 035 - 656 14 59
www.restaurant-demolen.nl
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Muziek
Nat maar sfeervol Running Music Festival

DOOR: HERMAN STUIJVER

ANKEVEEN- Net toen het publiek
afgelopen zondagmiddag zich van
podium naar podium zou begeven
tijdens het Running Music Festival
openden zich de hemelsluizen,
waardoor de rijen bij de kassa niet al
te lang werden. Toch bleef het op diverse locaties genieten van muziek,
dans en theater.
De 110-jarige Ankeveense muziekvereniging Vriendschapskring wilde haar
jubileum niet ongemerkt laten passeren, dus organiseerde men een muziekfestival met vijf podia, met voor
elk wat wils. Bij de opening ’s ochtends
in het IJsclubgebouw comprimeerde
VSK-voorzitter Frank Senteur zijn toespraak tot de constatering, dat er sinds
1906 heel veel veranderd is, maar dat
de muziek altijd zal blijven bestaan. De
vereniging leidt met meer dan 100 leden een bloeiend bestaan, met diverse
afdelingen. Dat slechts 5% van de leden
Ankeveens is, doet niets af aan de eigenheid van deze dorpsclub. De twee
heren van EmmerNemmer verzorgden
een leuke opening met een diversiteit
aan emmers, pannen en afvalvaten
waarop lekker gedrumd kon worden.
Toen de zaal met een eigen emmertje
ritmisch kon mee meppen, gaf dat een
gevoel van saamhorigheid.

Na het gevoelige intro op bugel door
Alex de Haan sloot de Big Bad Bruce
Band aan met een gevarieerd concert
in de tent op de Stichtse Kade. Het
klonk zuiver en melodieus, mede door
de inzet van de onvermoeibare geluidstechnicus Theo Blokker. Big bands, je
moet houden van ‘die ouwe meuk’ zoals
de presentator/ gitarist zei, maar soms
klinken bepaalde gedateerde songs
heerlijk. Zoals zangeres Yvonne Soff
‘Okay, all right, you win’ zong, bezorgde
je kippenvel. En natuurlijke waren er
soli van de blazers die je haren te berge
deden rijzen.
In restaurant Lekr liet het gemengde
koor All Directions horen dat ze veel
meer kunnen dan kerkliederen zingen.
Van een gospel als African Allelujah tot
het meeslepende Stil in Mij, het was allemaal prachtig meerstemmig en met
een lekkere schwung. Misschien wel
dankzij dirigent Bruce Skinner die het
optreden combineerde met zijn band.
A capella ‘Banger Hart’ maakte indruk
en Freddy Mercury’s Bohemian Rhapsody is en blijft onnavolgbaar, ook bij
dit koor. “Enthousiast, zuiver en goed
verstaanbaar. Dat zoiets bestaat in
Ankeveen” zei een schijnbaar verraste
dame.
De volgende verrassing waren de 12
dansmeiden onder leiding van Barbara

Schriek op het podium van De Dillewijn. Non stop dansten ze op aanstekelijke muziek de ene na de andere dansvariatie. Eerst zes wat jongere grietjes
en toen zes wat oudere meisjes in jeans
en Schotse ruitmotieven. B-Ware stond
op de T-shirts en inderdaad ‘pas op’
voor deze dansmariekes anno 2016.
Zo uitdagend met hun heupwiegende
bewegingen. Verschillende stijlen als
hiphop en latino music ritmes klonken door de zaal. De een meer dan de
ander, maar deze meiden toonden uitstraling en plezier.
De improvisaties die toneelvereniging
DSO in een soort toneelwedstrijd van
teams drie tegen drie op de planken

zette, waren van wisselende kwaliteit. Dat
hoort echter bij op je gevoel iets neerzetten,
de ene keer tenenkrommend zwak, vervolgens frivool en raak getypeerd. In Het Wapen van Ankeveen verzorgde de band ‘Peaty Soil’ een spetterend optreden. Zangeres
Laura Roosendaal weet je met haar stem uit
het zompige veen te trekken, ondersteund
door bekende Ankeveense musici. Buiten
tikte de regen op de ramen, in de kroeg was
het sfeervol, op het rhythm and blues van
dit vijftal. Op het feestterrein was aan het
einde van deze lange middag de Grande
Finale met fanfare de Vriendschapskring
en vrienden. Een fijne afsluiting van een
regenachtig maar geslaagd Music Festival.

Heerlijk Haydn!

Concert Camerata Amsterdam
Op zaterdag 29 oktober opent
Concerten op de Berg om 20.15 uur
met Camerata Amsterdam dat werken van Haydn ten gehore zal brengen in de Willibrordkerk, Nederhorst
den Berg.
Joseph Hayden is een van de drie grote
componisten uit de klassieke periode,
die een enorme invloed gehad op de
muziekgeschiedenis. Mozart is dol op
hem en noemt hem liefkozend ‘Papa
Haydn’, Beethoven wordt zijn leerling.
Zijn muziek is uiterst fantasierijk met
een geraffineerde onderliggende humor en helder van klank en structuur.
Maar tegelijkertijd stelt deze muziek
vanwege de grote virtuositeit hoge ei-

sen aan de uitvoerenden. Haydn, altijd
een feest om naar te luisteren!
Tijdens het concert ‘Heerlijk Helder
Haydn’ worden drie van zijn allermooiste composities gespeeld. Zijn jeugdig
vrolijke Eerste Symfonie, het beroemde
Celloconcert in D en Symfonie nr. 49
ook bekend als La Passione. Genoemde
werken zullen door Camerata Amsterdam onder leiding van Jeroen Weierink met ‘Sturm und Drang’ uitgevoerd
worden.
Soliste Lidy Blijdorp wordt gezien als
misschien wel het grootste aanstormend cellotalent van de nieuwe generatie. Het kamerorkest Camerata Amsterdam speelt niet alleen het bekende
repertoire, maar ook werk van vaak ten

onrechte vergeten meesters uit te voeren. Het speelt deze composities zowel
tijdens haar concerten in Nederland als
daarbuiten. Het internationale karakter
van het orkest (er zijn 12 nationaliteiten) onderstreept weer dat muziek dé
universele taal van de wereld is.
Vaste dirigent Jeroen Weierink studeerde aan de conservatoria van Enschede
en Amsterdam. Zijn muzikale activiteiten brachten hem in de meeste landen
van Europa, Israël, Noord en MiddenAmerika, Korea, China en Japan.
Kaarten
U kunt kaarten kopen bij Brinkers
Mode en Lingerie, Dammerweg 1. De
kaarten kosten € 17,50 per stuk, inclu-

sief programmaboekje en een drankje na
afloop. U wordt verzocht contant te betalen, pinnen is helaas niet mogelijk. U kunt
ook kaarten bestellen via de website: www.
concertenopdeberg.nl. Als u via de website
kaarten bestelt, liggen deze 30 minuten
voor aanvang van het concert op naam
klaar bij de ingang van de kerk

Zing mee met Emotions

Michiel de Ruyter in De Dillewijn
Op woensdag 5 oktober vertoont
filmtheater De Dillewijn de film
Michiel de Ruyter van regisseur Roel
Reiné. Een historisch Hollands drama
waarin de spectaculaire zeeslagen
onder leiding van Admiraal Michiel
de Ruyter op indrukwekkende wijze
in beeld worden gebracht.

Regisseur Reiné neemt een stukje vaderlandse geschiedenis en overgiet dat
met een spectaculair Hollywood-sausje. Michiel de Ruyter (Frank Lammers)
vecht als strategisch briljante admiraal
voor gezin, volk en vaderland en krijgt
te maken met politiek gekonkel in de
Republiek der Nederlanden. De zeesla-

gen worden met camera en computer
indrukwekkend in beeld gebracht, en
het acteerwerk is over de gehele linie
sterk. Al met al een oerdegelijke Hollandse blockbuster uit een historisch
controversiële periode.
Aanvang: 19.30 uur. Toegang: € 6,50;
Kaarten via www.dedillewijn.nl

Het koor Emotions zoekt mannen en vrouwen die het leuk vinden om mee te werken aan de Kerstgezinsviering op zaterdag
24 december om 19.00 in de r.k. kerk te
Nederhorst den Berg. Tussen dinsdag 25
oktober en dinsdag 20 december slechts
9 repetities tussen 19.30 en 20.30 uur.
Twijfel niet en kom ons helpen. Opgeven:
J. Vrijhoef (0294- 25 23 10) en A. TerlienAdolfse (0294- 25 40 06).

14

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  oktober 

Spotfabriek
Bij de Spotjes is het herfst
Op 8 oktober hebben we de
tweede Spotjes van dit seizoen en het thema van deze
maand Is ‘Verstopt in het
Bos’.
Deze activiteit heeft alles te
maken met de herfst. De herfst
is gearriveerd, kijk maar eens
naar de mooi gekleurde bladeren aan de bomen of op de
grond. En, heb je ook al zoveel
eikeltjes, beukennootjes en
kastanjes gezien als wij? Het
Spotjesteam heeft zin om samen iets moois te gaan knutselen over de herfst, kom je
ook?
Voor wie het nog niet weten, de Spotjes is een activiteitenprogramma van de
Spotfabriek voor kinderen
in Nederhorst den Berg. Het

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

wordt georganiseerd door
een ervaren teamleidsters in
het gebouw van Kidswereld,
maar soms op een andere locatie. Het programma is vanaf
half 10 tot half 12. De kosten
zijn €3. Voor drinken en wat
lekkers wordt gezorgd. Kom
langs en doe vooral mee, het

team bereidt zich weer voor
en kijkt uit naar jullie komst!
Tot zaterdag 8 oktober.
Ben je nog niet moe, dan kan
je na afloop van ons programma naar een Halloweenmarkt
aan de Meerhoekweg, vanaf 12
uur zijn daar activiteiten voor
kinderen.

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  oktober 

Ondernemers
Bed & Breakfast langs Floris V-wandelpad
KORTENHOEF – Tussen de boerderijen op De Kwakel, bij ‘het huis met
de ganzen’, hangt sinds de zomer
het uithangbordje Bed & Breakfast
Floris V. Een nieuwe overnachtingsplek in het dorp, die Arno en Karin
Kooijman achter hun woonhuis (nr.
10) realiseren.

je continue nieuwe mensen, ieder met
zijn eigen verhaal” vult Karin aan. “En
elke keer als je mensen op bezoek
krijgt, dan word je je weer bewust van
hoe mooi de omgeving is. Wij vinden het heel normaal, maar dit is zo’n
prachtige plek. Zo aan de rand van het
bos en dichtbij de plassen.”

Het is een beetje het gevoel van het
tv-programma ‘Ik vertrek’. In 2014
kochten Arno en Karin Kooijman een
klushuis op De Kwakel met dito tuin.
Een groot project waar Karin al twee
jaar fulltime mee bezig is en Arno het
laatste jaar ook. Op de plek achter hun
woonhuis, dat totaal overwoekerd
was en waar 60m2 kippenhok stond,
bouwden ze een klassieke stolpschuur
om een Bed & Breakfast te starten.
Een droom voor beiden. Dat zelfs na
een wereldreis en het settelen als gezin
met twee dochters en een zoon, altijd
‘als virus in hun lijf ’ aanwezig bleef.
Karin was ooit kamermeisje bij Het
Wapen van Amsterdam en leerde daar
al vroeg ‘hoe ze hotelletje moest spelen’. Een mooie basis, die met haar studie Facilitair Management nog meer
body kreeg. De Kooijmans houden
van de romantiek van een B&B, van
het gevoel dat je altijd met vakantie
bezig bent. Arno: “Het is hard werken, zeven dagen per week, maar wel
in de vakantiesfeer.” “Daarbij ontmoet

Ecologische B&B
Het stel heeft de fraaie schuur achter in
de tuin omgevormd tot twee geschakelde lodges, waarvan er eentje af is en
volledig ingericht en de ander nog in
opbouw is. De inrichting is stoer, robuust en landelijk. Met veel hout, neutrale kleuren en natuurlijk materiaal.
“We proberen het zo ecologisch mogelijk te doen” licht Arno toe. “Zo maken de lodges gebruik van zonnepanelen, is alles geïsoleerd en zijn de muren
met leem gestuct. Dat geeft een prettig
binnenklimaat, omdat leem het vocht
reguleert en de luchtstroom ioniseert.
Uiteindelijk willen we een ecologische B&B hebben. Zodat gasten hier
met zerofootprint kunnen overnachten.” Een bewuste overweging dus, die
niets afdoet aan luxe en faciliteiten.
De lodge, geschikt voor vier personen, heeft een minibar, koffieapparaat,
waterkoker, tv en gratis wifi. Met een
aparte badkamer met wc, wastafel en
inloopdouche. En naast de tweepersoonsslaapbank in de kamer, staan op

de vide nog twee eenpersoonsbedden.
Het geheel is stijlvol, met smaak ingericht en van alle gemakken voorzien.
Floris V-pad
Sinds de opening zijn er elke week
gasten in B&B Floris V. Vooral uit Nederland, maar ook reizigers uit Canada en Israel wisten de plek te vinden.
In de herfstvakantie komen de eerste
wandelaars logeren die het Floris Vpad lopen. Want dát is waar de B&B
zijn naam aan ontleent. Karin: “Bijna
niemand weet dit, maar wij hebben in
Kortenhoef ons eigen Pieterpad. Het
Floris V-pad loopt van Amsterdam tot

Lekker naar buiten in de Herfst
In de maand oktober organiseert Natuurmonumenten bij
Bezoekerscentrum
Gooi
en
Vechtstreek in ’s-Graveland een aantal gezinsactiviteiten met als thema
de verrassende natuur in de herfst.
Deze activiteiten zijn geschikt voor
gezinnen met kinderen vanaf verschillende leeftijden en duren ca. 1,5
uur.
Wilde Buiten Dag
(van 6 t/m 11 jaar)
Hier word je een echte boswachter
van OERRR. Met een boswachterspaspoort ga je op pad langs allerlei
avontuurlijke, leerzame en creatieve
onderdelen. Na al deze activiteiten
ontvang je de felbegeerde boswachter
badge van OERRR.
Zondag 16 oktober, tussen 11 en 15
uur.
Paddenstoelen in het herfstbos
(vanaf 4 jaar)
Wandel mee met de boswachter over
de kleurrijke ’s-Gravelandse Buitenplaatsen. Verwonder je over de vele
paddenstoelen, struin door de afgeval-

len bladeren en knabbel tussendoor
op een beukennootje.
8, 17, 29 oktober van 14.00 uur – 15.30
uur
Uilenballen uitpluizen (vanaf 8 jaar)
Pluis een uilenbal uit en ontdek wat
erin zit. Deze kinderactiviteit in Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek
in ‘s-Graveland duurt 1 uur. Je krijgt je
eigen uilenbal om uit te pluizen.

Donderdag 20 oktober om 13.30 uur
of om 15.00 uur
Nacht van de Nacht (vanaf 6 jaar)
Geniet tijdens deze avondwandeling
in het donker van de buitenplaatsen
in ‘s-Graveland. Wist je dat Nederland
behoort tot één van de landen met de
meeste lichtvervuiling? Tijdens deze
avondwandeling zie je misschien wel
een vleermuis of een das of hoor je de
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Bergen op Zoom en gaat dan via de GR-12
naar Parijs. Van Amsterdam naar Parijs, en
onderweg kom je De Kwakel tegen. Hoe
mooi is dat!” Arno en Karin zijn zelf fervente wandelaars en het Floris V-pad staat
nog hoog op hun lijstje. Voorlopig komen
ze daar niet aan toe, maar ze genieten mee
met hun bezoekers. Karin: “Het idee, dat
je na zo’n hele dag lopen even lekker op
de veranda kunt zitten, met zicht op de
moestuin, scharrelende kippen en konijnen. En ’s morgens voor vertrek kunt ontbijten met zelfgebakken brood en een vers
eitje. Dat is wat je mensen wilt bieden.”
Meer weten? Kijk op www. bbflorisv.nl of
facebook.com/ bbflorisv.

spookachtige kreten van een bosuil.
Zaterdag 29 oktober, er zijn 3 starttijden:
19.30 uur, 20.00 uur en 20.30 uur.
Aanmelden
De activiteiten zijn gratis, maar meld je
wel vooraf aan want vol = vol. Er is een
maximum aantal deelnemers. Uitsluitend
na aanmelding vooraf via: www. natuurmonumenten.nl/ bcgooienvechtstreek.

€ 16.675.00 voor KWF
Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Wijdemeren, heeft € 16.675.00
opgebracht. Hartelijk dank voor uw
bijdrage! De opbrengst in ’s-Graveland/
Kortenhoef was € 5319,94, in Ankeveen
€ 1193,01. Terwijl de Bergers € 3865,98
in de collectebus gooiden. In Loosdrecht
werd € 6296,33 ingezameld.
Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000
ten name van KWF Kankerbestrijding
in Amsterdam. Samen moeten én kunnen we tegen kanker strijden, want helaas overlijden er nog jaarlijks 42.000
mensen aan kanker. Wetenschappelijk
onderzoek blijft daarbij nog steeds heel
hard nodig.

16

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  oktober 

Ondernemers
Nu Gooische Dry Gin bij
Wijnkoperij Meenthof

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

Het is Willem en Jesse van
Wijnkoperij & Slijterij De
Meenthof eindelijk gelukt
hun eigen gin te ontwikkelen in samenwerking met
een Master Distiller van
Schermer. Sinds enkele weken staan de fraaie ronde
flessen Gooische Gin te pronken aan de Dodaarslaan in
Kortenhoef.
Niet voor niets wordt deze fles
met 70 cl. inhoud opgesierd
met een groene tak. Aan het
unieke recept van dit verfijnde
alcoholische drankje liggen
namelijk tien botanische kruiden en planten ten grondslag:
jeneverbes,
korianderzaad,
citroenschil, kaneel, lavendel,
sinaasschil,
gemberwortel,
oranjebloesem, rabarberwortel en pimentkruid. Direct bij
de eerste kennismaking word

je niet alleen verrast door de
tintelende smaak van de gin,
maar de mix van deze botanicals geeft deze aloude drank
net een extra kick die lekker
blijft hangen.
Gin is de nationale drank van
de Engelsen. De beroemdste
gins komen dan ook uit het
Verenigd Koninkrijk, maar de
drank vindt zijn oorsprong in
Nederland. Het is namelijk een
doorontwikkelde versie van
jenever. Het grootste verschil
tussen jenever en gin zit hem
in de alcohol. Gin moet geproduceerd worden met neutrale
alcohol, jenever met graanalcohol. De term ‘dry’ heeft niets
te maken met de ‘droogte’ van
de smaak. Het geeft aan dat
alle ingrediënten in één keer
zijn toegevoegd. Gin is uitermate geschikt voor een mix of

een cocktail. Heel vaak met tonic, maar met cassis is ook een
prima combinatie.
Gin is aan een opmars bezig,
want de laatste tijd is de drank
weer erg hip. Wie tegenwoordig geen gin in huis heeft, is
niet mee met de tijd. Zomer en
winter glijdt dit verfrissende
drankje, zonder suikers en vetten, met ijsblokjes, opvallend
soepel in het keelgat.
Willem en Jesse nodigen u uit
om vrijblijvend kennis te komen maken. Ze hebben altijd
wel een flesje open staan.
Wijnkoperij & Slijterij De
Meenthof; Dodaarslaan 10-14,
1241XJ Kortenhoef; 035- 656
2032; www. wijnkoperijdemeenthof.nl; info@ wkdm.nl.
Ook op Facebook.

Tien van Rood
TOP OCCASIONS MET 6-12 MND GARANTIE
Twingo Expression 5drs
Clio Anniverary 1.6 Aut. 5 drs
Clio Expression Tce 5drs
Clio Estate Dynamique
Clio Estate GT-120-Automatic
Megane 2.0 Cabrio
Megane Estate Bose Tce-115
Kadjar Intens Tce-130
Scenic 2.0 Bose Automatic
Espace 2.0 Expression
Dacia Dokker Laurcate Tce-115
Opel Karl 1.0 Cosmo 5drs

l.blauw
zilvermet.
zwartmet.
zwartmet.
zwartmet.
beigemet.
beigemet.
roodmet.
blauwmet.
d.blauwmet.
blauwmet.
zilvermet.

02-2015
03-2011
01-2010
08-2013
04-2015
05-2004
11-2012
07-2015
10-2013
02-2006
05-2015
07-2015

5000 km
75000 km
99000 km
30000 km
25000 km
90000 km
28000 km
7000 km
15000 km
105000 km
25000 km
17000 km

10850,-*
9250,-*
8250,-*
13750,-*
18950,-*
7500,-*
17600,-*
27500,-*
20800,-*
9750,-*
16350,-*
11950,-*

* Excl. rijklaarmaakkosten.

Ineke Timmert alle
Mannen van biljart
Het was even stil rond Tien
van Rood, maar dat had niets
te maken met het competitieverloop. Dat was in september namelijk spectaculair.
Ineke Timmermans gaf alle
mannen het nakijken en de
koppenmaker van de redactie
had keuze genoeg: ‘Ineke meer
Mans dan de mannen’ of ‘Ineke Timmert alle Mannen van
biljart’. Want zo was het wel na
drie partijen. Eerst versloeg ze
Jos van de Berg in een partij
die bijna een uur duurde. In
de halve finale ging ze gelijk

op met Marc Degekamp. In de
finale trof ze meervoudig winnaar René de Rooij. Onder het
oog van een sterk meelevend
publiek speelde ze het klaar
om hem te verslaan. Een luid
gejuich klonk en het bleef nog
lang onrustig aan het Stichts
End. Op donderdag 13 oktober
zijn ze weer aan de beurt. In de
eerste week van oktober is er
op dinsdag 4 en donderdag 6
prijsbiljarten tijdens de Kermis. Voor biljarten moet je in
het Wapen van Ankeveen zijn.
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Elke woensdag spreekuur in Kortenhoef

Chiropractie Wijdemeren van Mischa Bakker
KORTENHOEF – Voor diagnose, behandeling en preventie van klachten
in het bewegingsapparaat, vooral
de wervelkolom, kunt u terecht
bij Chiropractie Wijdemeren. Elke
woensdag behandelt Mischa Bakker
patiënten in zijn praktijk op Kerklaan
56. In overleg kan dit ook op andere
dagen.
Eigenlijk dacht Mischa Bakker dat hij
het huisartsenvak in zou rollen. Net
als zijn vader Koos en zus Mirthe. Hij
groeide op in Utrecht, in de huisartsenpraktijk van zijn ouders, en schreef zich
na z’n VWO in voor de studie geneeskunde. Toen hij werd uitgeloot, zette
zijn vizier op de opleiding chiropractie,
omdat veel patiënten van zijn vader
daar baat bij hadden en er enthousiast
over waren. Dat enthousiasme groeide
ook bij Mischa tijdens een stage bij een
chiropractor in Utrecht. Hij startte in
1998 dan ook in Zuid-Engeland met de
beste en oudste chiropractie-opleiding
van Europa.
Kerklaan 56
Na zijn diplomering ging Mischa als
chiropractor aan de slag in Amersfoort en Staphorst, waar hij inmiddels
ruim tien jaar werkt. Daarnaast startte
hij 2,5 jaar geleden in Kortenhoef, in
de praktijk van zijn ouders. Intussen
heeft Mischa een eigen praktijkruimte
op Kerklaan nr. 56 en behandelt daar

elke woensdag patiënten. In overleg
kan dit ook op andere dagen. In zijn
behandelkamer hangen anatomieposters aan de muur en staan skeletmodellen in de kast. Mischa pakt een model
van de wervelkolom erbij om uitleg te
geven over zijn werkwijze. “Kijk, als je
je lichaam normaal belast, kan het een
mensenleven meegaan. Maar als je het
anders belast, dan gaat de rest van het
lichaam compenseren. Dan heb je minder tolerantie en ontstaan er uiteindelijk klachten.”
(a) Symmetrische klachten
Bevlogen en uitvoerig vertelt Mischa
over het ‘symmetrisch klachtenpatroon’. Hij licht toe dat mensen gemaakt
zijn om te lopen, een houding waarin je
bekken neutraal staat. Als je echter veel
zit, kunnen spieren verkrampen, blijft
de wervelkolom strakker staan, raken
zenuwen overprikkeld en worden tussenwervelschijven overbelast. Dan kun
je bij iets te veel belasting pijn in je rug
krijgen of klachten als nek- en hoofdpijn. Ook kunnen klachten optreden
als oververmoeidheid, hyperventilatie,
hartkloppingen en bepaalde maag- en
darmproblemen. Bij het ‘asymmetrische klachtenpatroon’ zit er in de bekkengordel minder beweging aan één
kant van de SI-gewrichten. “Tussen het
Sacrum en Ileum” legt Mischa uit. Dat
kan lang goed gaan, maar omdat de
andere kant moet compenseren, kun-

nen er klachten ontstaan in het hele
lichaam. In de rug, nek, maar ook in
de armen of benen. Het hangt allemaal
met elkaar samen. Mischa: “Chiropractie is heel holistisch. Het kijkt naar
het lichaam als geheel. Ik ga ook niet
de klacht op zich behandelen, maar
het hele patroon. Dat is meer dan het
rechtzetten van botten met kraaktechnieken. Maar ook het gebruik maken
van zachte technieken, waarbij aan de
zenuwen een lichte trilling wordt gegeven zodat diepe spieren ontspannen.”
Huilbaby’s
Niet alleen bij volwassenen, maar ook
bij baby’s kan chiropractie uitkomst
bieden. Wanneer de bevalling bijvoorbeeld te snel of te langzaam is gegaan,

Brandweerpost Bussum wint
Zaterdag 1 oktober werden de jaarlijkse regionale brandweerwedstrijden van Brandweer Gooi en
Vechtstreek gehouden in Nederhorst
den Berg.
Transportbedrijf C. Zwagerman in
Nederhorst den Berg was het decor
van de officiële brandweerwedstrijd.
Een gecompliceerde melding van een
luchtballon die was neergestort op het
dak van een loods en een bungeejum-

per die onwel was geworden. De passagiers van de ballon stonden op het
dak dat in brand was gevlogen. Zes
ploegen gingen de uitdaging aan: Bussum, Laren, Hilversum, Muiderberg,
’s-Graveland en Weesp. Gadegeslagen
door officiële juryleden lieten zij één
voor één zien hoe zij een incident als
dit aan zouden pakken. Na een enerverende dag ging de Borsen-trofee dit
jaar naar post Bussum.

Met de ogen dicht
Op de Tempo-baan moesten de ploegen brandweerslangen aansluiten op
een waterpunt en een brandende auto
blussen. Normaal binnen vijf minuten
gepiept. Echter, de Bergers hadden een
gemenigheid ingebouwd: de oefening
moest geblinddoekt uitgevoerd worden. Dat zorgde voor hilarische taferelen. De ploeg van ’s-Graveland bleek
het sterkst.

als het kind in stuit heeft gelegen of met
de vacuümpomp geboren is, kan het nekje
overbelast geraakt zijn. Deze baby’s kunnen snel overprikkeld raken, met klachten als overmatig huilen, overstrekken en
voedingsproblemen tot gevolg. “De lichte
behandeltechniek bij baby’s is zeer effectief
en heeft absoluut geen bijwerkingen” meent
Micha. Chiropractie is er dus voor 0 tot 100
jaar en moet volgens hem ook niet als een
alternatieve behandelwijze worden gezien,
maar als aanvullend. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden het ook,
vaak tot 80% van de behandeling. Kijk voor
meer informatie op: www. chiropractiewijdemeren.nl

€ 1.492,05 voor Nierstichting
De collecte voor de Nierstichting heeft
plaatsgevonden. Onze collectanten hebben tezamen het geweldige bedrag van €
1.492,05 opgehaald. Wij willen u hartelijk danken voor uw gift en de collectanten voor hun vrijwillige bijdrage aan de
collecteweek. Wie de collectant van de
Nierstichting is misgelopen, kan alsnog
een donatie doen door NIER per sms
naar 4333 te sturen en u doneert eenmalig 2 euro. De Nierstichting is altijd op
zoek naar nieuwe collectanten, mocht u
volgend jaar tussen 17 en 23 september
2017 twee uurtjes tijd over hebben:
https: //www. nierstichting.nl/ wat-jijkunt-doen/ word-collectant.

Repair Café

Ganzenbord in de kerk
De kerkdeuren van de Sint
Martinuskerk in Ankeveen staan op
dinsdag 18 oktober van half 10 tot
half 12 wijd open voor alle jongeren
van Ankeveen.
Jullie weten waar de kerk staat, fietsen
of lopen er soms langs, maar weten jullie ook wat er allemaal te zien is in de

kerk? Dat willen wij jullie graag vertellen en daarom willen wij met jullie een
‘Levend” Ganzenbord’ spelen. Het is
een inloopochtend, het maakt niet uit
hoe laat je komt, je mag al je vriendjes
en vriendinnetjes meenemen. Ook je
ouders en opa’s en oma’s zijn welkom.
Wij zorgen voor limonade en wat lekkers!

Tot ziens, diaken Wim Balk (foto),
Hennie Dijst en Lidwien Griffioen.

Op zaterdag 8 oktober is er tussen 10 en
13.30 uur weer een Repair Café bij de bibliotheek in Loosdrecht. De slogan van
het Repair Café luidt ‘Weggooien? Mooi
niet!’
Hebt u kapotte huishoudelijke apparaten of een blouse waar de knoop vanaf
is? En lukt het u niet zelf om het te herstellen? Dan kunt u terecht bij het Repair Café. Onze handige vrijwilligers
kunnen u (kosteloos) helpen om bijvoorbeeld uw huishoudelijke apparaten
of kledingstuk te helpen repareren.
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Mars
Op donderdagavond 6 oktober geeft Dr. Tjalling de Haas een
lezing over de geologische en klimatologische geschiedenis
van Mars. Bezoekerscentrum Natuurmonumenten, Noordereinde 54B in ’s-Graveland. De aanvang is 20:00 uur en de entreekosten zijn 3 euro.
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Sport
ASV Petanque ‘91

Zwakke opening wintercompetitie
Zaterdag jl. werd er een
aanvang gemaakt met de
Wintercompetitie petanque.
ASV Petanque’91 moest de
eerste dag naar het bondscentrum in Nieuwegein waar
aangetreden werd tegen
PVN de hoofdhuurder van dit
boulecentrum.

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

€ 5,00 p/m3 - p/mnd
Contact: 035-656 3517 info@verhuizers.nl
Vanaf 01-02-2016 te huur aangeboden in Ankeveen op Ind. Terrein “De Slenk”

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

035-656 3517 / info@verhuizers.nl

Nu georganiseerd door het
district midden, ook hier de
modernisering, namelijk alles alleen via de computer.
Om 11.00 uur werd er getost
voor een doublette wedstrijd,
daarna een triplette en als
derde ronde weer een doublet.
Je kon zien dat wij niet de bespeler van deze hal zijn, want
het Ankeveense spel was niet
naar om naar huis te schrijven.
In de eerste ronde werd er één
partij gewonnen en de andere
met 12-13 verloren. Bij 7-8 een
menne van 4 een 7-12 stand,
was deze niet meer in te halen.
Na een kopje koffie en een oppepper voor de tweede ronde
gingen de gasten de tegenstander zoeken. Doordat de kwaliteit minder is, komt het geluk

ook niet om de hoek kijken. Je
werd er soms moedeloos van,
maar dat vond de tegenstander niet erg. Zij speelden zich
met twee keer een 7-13 overwinning naar een tussenstand
van 1-4 achterstand. Toch liet
het team de moed niet zakken
en ging met volle overtuiging
de derde ronde in. Eindelijk
viel er een positieve score van

13-6 te noteren. Maar de twee
andere teams zakten ook in
deze ronde door het ijs. Ze
verloren met 5-13 en 6-13. Na
de felicitaties werd de thuisreis
met een 2-6 nederlaag naar
het verre Ankeveen aangevangen. Over twee weken volgt de
tweede wedstrijd in Soest tegen Les Taxateurs.

Eerste dressuurwedstrijden
nieuwe seizoen
De paardensportliefhebbers hebben weer kunnen
genieten van de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen bij de Rijvereniging
Nederhorst den Berg. In de
Manege Laanhoeve werd de
eerste dressuurwedstrijd gehouden.
De wedstrijdleiding en organisatie droegen een prachtig

en goed herkenbare nieuwe
outfit in de bekende clubkleuren. Dertig ruiters streden om
de prijzen in de klasse N1 en
N2. Dit zijn de klassen waarin
alle ruiters hun dressuurcarrière beginnen ( ook Anky van
Grunsven is in deze klassen
ooit begonnen). Zij werden gejureerd door Annemarie van
Rijn samen met haar schrijfster Britty van den Bosch.
In de N2 konden zij bij de
eigen pony’s/ paarden de eerste prijs uitreiken aan: Ricky
Duijvenstijn op Wood met
119 pnt.
Bij de manegepony’s/paarden
was de uitslag als volgt: 1. Djamilla Appel op No Name met
121 pnt; 2. Bibi Griffioen op
Lucy met 119 pnt.
Daarna gingen de deelnemers
in de N1 van start.
Hier werd de uitslag: 1. Daniek
Schols op Surprise met 123
pnt; 2. Damian Weijermans op
Silver met 120 pnt; 3. Sara de

Jong op Nador met 118 pnt; 4.
Mimi van de Weijer op Nador
met 117 pnt.
Iedereen die geholpen heeft
bij deze eerste wedstrijd (ringmeesters, administratie, voorlezer en mensen achter de bar)
hartelijk dank. Een fijne start
van het nieuwe seizoen. Volgende week het vervolg met
wedstrijden in de dressuurklassen: B, L, M en Z.
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Voetballen in Nederhorst

Eerste verspeelt vlak voor tijd de volle winst
Het is Nederhorst niet gelukt om
thuis de overwinning te pakken.
ASV bleek fysiek sterker en had geluk toen twee minuten voor tijd de
scheidsrechter niet affloot voor buitenspel. Uit de daarop volgende cornerbal viel na weifelend verdedigen
alsnog de gelijkmaker.
Een kleine 300 toeschouwers waren
afgekomen op de eerste Wijdemeerse
derby van het seizoen. Al na drie minuten was het raak voor de thuisploeg.
Jesse van Huisstede rondde een prima
steekbal af van Zhazaib. Hier kon men
echter maar kort van genieten want
al in de 6e minuut werd de stand alweer in evenwicht gebracht .Via een
omhaal kon een speler bij de tweede
paal uit een voorzet de gelijkmaker
aantekenen. In de 66e minuut maakte
Thomas Grolleman perfect af op aan-

geven van Jesse en zorgde voor de luid
bejubelde 2-1 voorsprong. ASV drong
nu wat meer aan en had tot tweemaal
toe pech. Niet veel later werd Jesse
vlak voor de zestien meter onderuitgehaald toen hij er door was. Waar
rood of zeker geel op zijn plaats was
deed de scheidsrechter het af met alleen een vrije trap. Nederhorst bleef de
gevaarlijkste ploeg, maar had de pech
dat er in de 88e minuut niet gefloten
werd voor buitenspel. Zo werd de eerste Wijdemeerse derby afgesloten met
een 2-2 gelijkspel
Jeugd onder 19 en 17
De JO19-1 doet het verrassend goed
in de 1e klasse. Er werd al voor de
derde keer in de competitie gewonnen. Altius JO19-1 ging met een 3-1
nederlaag terug naar Hilversum.

Foto: Ton Keizer

De JO17-1 leden hun eerste nederlaag.
In een spannend treffen bleek Hertha
JO17-1 fysiek sterker en won het wat
gelukkig met 1-2. De Meisjes MO17-1
moesten hard werken om in Blaricum

Voetballen in Ankeveen

1e behaalt moeizaam gelijkspel
Deze spannende maar vooral qua
spel matige derby van twee kanten
had twee gezichten. De eerste helft
was ASV ‘65 dreigender, het had met
iets meer rust al op een voorsprong
van twee doelpunten verschil moeten komen.
Na rust was Nederhorst agressiever en
optisch sterker. ASV ‘65 kwam er sporadisch nog uit en was het aan goed
keeperswerk van Gregory Hellings te
danken dat het uiteindelijk een terecht
gelijkspel werd. Deze derby verdiende

geen winnaar. Al na 4 minuten kwam
Nederhorst op voorsprong. In de 8ste
minuut was het alweer 1-1 door Benjamin Tol, die fraai met een omhaal
scoorde uit een corner van Sherrick
Krind. Na rust kwam Nederhorst gedrevener uit de kleedkamer, het liet
zien dat het als ploeg over meer karakter beschikte dan de Ankeveners, die
zich gewillig terug lieten dringen. De
uitstekend spelende libero Yoeri Tol
kopte in de 68ste minuut te zacht terug
op goalie Hellings, de Nederhorstspits
kreeg er zeer alert net zijn voet tussen

en dat betekende de 2-1.Daarna werd
het een open wedstrijd. In de 89ste minuut gingen de Ankeveners nog één
keer met zijn allen naar voren en uit
de comedy-caperachtige scrimmages
werd de bal twee keer van de doellijn
gehaald, maar uiteindelijk was het de
derde keer raak via Lidiano Goedhart,
die de 2-2 binnen gleed.
JO-18 verslaat Vianen
De tweede overwinning op rij. Al snel
kwamen the boys van Hans Rook op
een 0-1 voorsprong. Daarna ging de

Voetballen in ’s-Graveland

Eerste na rust langs AS’80
Na een 2-2 ruststand heeft ’s-Graveland de wedstrijd tegen AS’80 met
5-2 gewonnen. Hoewel de vijf doelpunten uit fraai opgezette aanvallen
werden gemaakt, was keeper Jorino
van Gils de meest in het oog springende speler.
Hij keepte een fantastische wedstrijd en
was na rust niet te passeren. De scherpte van de aanvallen werd in de score
tot uitdrukking gebracht door Richard
Hardy (2x), Jimmy Reijnders, Gerben
van Veen en Ramon Bouwman.
Jongens en meisjes onder 13
JO13-1 – Altius JO13-1 was een hele
spannende wedstrijd. Van 0-2 kwam
JO13-1 terug tot 2-2 en miste een pe-

nalty. Altius maakte vlak voor tijd wel
de winnende. JO13-2 won na een goede wedstrijd met 5-2 van Hertha JO133 en onze JO13-3 verloren van FC Almere JO13-8. Bij de meisjes wonnen
MO13-1 en MO13-2 respectievelijk
van De Meern MO13-3 met 3-1 en met
6-0 van Amsvorde MO13-1.

Week van de Scheidsrechter
De scheidsrechters staan deze week
in het middelpunt van de belangstelling. Het is immers niet voor niets de
Week van de Scheidsrechter. Afgelopen
zaterdag kregen de scheidsrechters een
gebakje met als opdruk een scheidsrechtersfluitje.

Senioren
Het 2e draait momenteel op volle toeren. APWC 2 werd zondag met 5-0 verslagen. Het 3e leed een 4-2 nederlaag
bij Waterwijk 3 en met dezelfde won
het 4e elftal bij Victoria 5. 35+ won de
topper tegen Baarn 35+ en blijft door
de 3-2 zege koploper. VR1 verloor zaterdag na een 2-3 voorsprong in de
slotfase met 5-3 van CSW VR1.

4 tegen 4 -Toernooi
Of je nu op voetbal zit of niet, het 4 tegen 4 toernooi is er voor iedereen van
6 t.m 14 jaar. Vier spelers die op kleine
veldjes wedstrijden tegen elkaar spelen.
Opgeven via het inschrijfformulier dat
op www. svsgraveland.com staat. In de
herfstvakantie op dinsdag 18 oktober.

een 2-2 gelijkspel over de streep te trekken.
Voor meer info zie
www.vvnederhorst .org

goalie Rico Souverijn lichtelijk de fout in en
werd het 1-1.
Evenals vorige week kwamen ze na rust
op stoom en liepen uit naar een 1-4 voorsprong. Vlak voor tijd werd het nog 2-4
voor de statistiek, want de wedstrijd was allang gespeeld. Doelpuntenmakers: Camiel
Hiddinga, Jordi Souverijn, achterneefje Julian Bouis en Mathijs van de Riet.

Nieuws Club 4711
Uitslag herfstcompetitie biljarten (1e ronde)
Maandag 26 sept.: D. Giavarra (5 pt.), J. Vrijburg
(3 pt.), M. Zieleman (3
pt.), W. Clements (2 pt.), B. Worp (2 pt.)
Zaterdag 1 okt.: J. van Greuningen (8
pt.), W. Clements (6 pt.), D. Giavarra (6
pt.), T. Mulders (6 pt.), H. Stalenhoef (6
pt.), M. Zieleman (4 pt.)
Programma Club 4711
Donderdag 6 okt. 19.30 uur: onderlinge
competitie BV Overmeer, zaterdag 8
okt. 16.00 uur: maandtoernooi koppelklaverjassen, maandag 10 okt. 19.30 uur:
herftscompetitie BV Club 4711
Algemene openingstijden Club 4711
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30
uur, zondag van 16.00 tot 19.00 uur.
Biljartnieuws BV Overmeer
Uitslag onderlinge competitie 29 sept.:
M. Verlaan - J. Kloosterman 0-3, R. Korteling - W. Lam 0-3, H. Stalenhoef - W.
Clements 3-0. Stand aan kop: J. Kloosterman 4-12, W. Lam 4-8, H. Stalenhoef
4-5, M. Verlaan 4-5
Programma BV Overmeer: donderdag
6 okt. 19.30 uur: onderlinge competitie.
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Kort nieuws

Be Happy & Healthy

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Mannenavond’ in het Soc. Cultureel
Centrum a.d. Blijklaan in Ned.
den Berg. Gastheer Fouad nodigt alle mannen van harte uit.

Creatiever leven
Barbara Schriek (26) leeft volgens een positieve healthy lifestyle. In deze rubriek schijnt zij
haar licht over geluk, positiviteit en een gezonde levensstijl
door middel van recensies,
workouts, recepten en quotes
in de hoop de lezer achter te
laten met een glimlach of een
positieve kijk op de wereld. Ze
studeerde journalistiek, deed
een cursus Personal Nutrition
en Positieve Psychologie.
We hebben het vaak over creatievelingen. Of zeggen wel eens:
“Dat kan ik niet, ik ben niet zo
creatief.” Vroeger dacht men
zelfs dat creativiteit een gave
was, direct afkomstig van goden. Maar is dat zo? Iedereen
denkt dat alleen grote kunstenaars, musici of anderen die bekend zijn veel inspiratie hebben.
Maar iedereen heeft inspiratie,
je moet er alleen wel mee weten
te werken. We weten namelijk
inmiddels dat het geen aangeboren talent is.

Een idee kan zomaar komen
aanwaaien, maar er gaat soms
ook een hele brainstorm aan
vooraf. Die brainstorm kan enkele minuten tot zelfs maanden
duren. In mijn geval komen
ideeën op in de raarste momenten. Daarom ligt er standaard
pen en papier naast mijn bed,
tot grote ergernis van mijn wederhelft als ineens midden in
de nacht het licht weer aangaat.
Veel grote kunstenaars hadden
een ritueel verzonnen om tot
inspiratie te komen. Zo at Agatha Christie appels in bad om
tot haar boeken te komen.
We proberen veelal rationeel
(linker hersenhelft) na te denken. Terwijl we een gedicht of
een muziekstuk soms alleen begrijpen als we dit niet doen en
denken met ons rechter hersenhelft. Daarom is het op zo’n moment belangrijk niet aan de dagelijkse dingen te denken, maar
je hoofd juist leeg te maken.
Dit komt vaak voor in de vorm
van dagdromen. Veel kinderen

worden dan hard bij de les getrokken, maar bij sommigen is
dit juist een manier om alles te
verwerken en te verbinden met
elkaar.
Ook bij bedrijven weten ze inmiddels dat mensen creatiever
zijn als ze de nodige rust of
‘speelmomenten’ creëren. Zo
slingeren er bij Google overal
stukken speelgoed en laatst
vernam ik dat ze bij een groot
mediabureau in Hilversum ook
tafelvoetbal etc hebben staan.
En aan de grootte en het succes van deze bedrijven te zien,
werkt het… Een van de beste
tips die ik kan meegeven om
creatiever te leven, is denken als
een kind. Als volwassen denk je
vaak meer in de begrippen die
je kent. Kinderen laten hun fantasie de vrije loop, hebben minder oordelen en kennen minder
angst. Heb je als bedrijf een
dipje? Misschien is het dan goed
om iemand van buitenaf eens te
laten kijken naar de problemen.
Zij werken vaak een frisse blik.

Wijdemeren in Beeld

Cultureel Centrum Nederhorst
den Berg nieuwe cursussen/
lezingen/workshops www.bergsecultuur.nl

Nog een paar tips: doorbreek de
sleur! Doe eens iets anders dan
je altijd doet. Neem een andere
weg naar huis, eet iets dat je niet
kent. Ben je bezig met een idee?
Probeer dan je aandacht en focus helemaal op jezelf te richten.
Wees niet bang om risico’s te nemen. En: dagdroom!
Voor meer inspiratie/vragen/
reageren: www. barbaraschriek.
com; Facebook: behappyandhealthy.nl ; instagram.com/behappyandhealthy.nl;
twitter: @BarbaraSchriek

Bussum en ’s-Graveland wonnen de Brandweerwedstrijden, georganiseerd door de post Nederhorst.
Ook Weesp, Laren, Hilversum en Muiderberg deden mee.
Op de foto een test ‘blind blussen’.

De heren van biljartclub Keu
60+ zoeken versterking. Op 3
niveaus biljarten op di.-, wo.en do.middag in cafe sporthal Eikenrode, Loosdrecht. Vr.
vrij spelen. Meldt u aan: 0624435899.
DE SPOTFABRIEK. Kijk voor
de data van alle activiteiten van
Spotjes, Spotpourri, Open Atelier, Handwerkatelier op www.
despotfabriek.nl
Kom gezellig bridgen op donderdagavond om 19.30 uur bij
Bridgeclub Wijdemeren; locatie
Veenstaete, K’hoef. Inl.: 0356561131.
Klusjesteam Wijdemeren, voor
ouderen en hulpbehoevenden.
Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’sGraveland/Loosdrecht:
035-
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