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ANKEVEEN – Afgelopen donder-

dag was er voor college en raad 

een jaarlijkse ondernemersdag ge-

organiseerd door Ondernemend 

Wijdemeren (OW). De ondernemin-

gen lieten hun bedrijven van bin-

nenuit bekijken en konden op infor-

mele wijze informatie uitwisselen 

met hun gasten. 

DOOR: NIELS VAN DER HORST

TDC ‘t Gooi, Gizmo Retail en Van Rijn 

Demontage en Onderdelen vertelden 

de aanwezigen hoe hun bedrijfsvoering 

er in grote lijnen uitzag.

TDC ’t Gooi Bedrijfswagens

John Singstra trapte af. Hij schetste hoe 

het bedrijf in de huidige gezonde staat 

was gekomen. TDC voorziet in alle be-

hoeften omtrent bedrijfswagens. Op-

vallend is dat ze veel klanten al langer 

dan dertig jaar hebben. Ze doen repa-

raties, onderhoud, wassen in hun eigen 

wasstraat, APK-keuringen en verkoop. 

“Daarbuiten zijn we per ongeluk ook 

nog beland in het onderhoud van zo’n 

200 campers. Die markt is giga boo-

ming.” We werden na deze introductie 

rondgeleid door onder andere een gro-

te hal waar de bedrijfswagens voor het 

onderhoud konden worden opgetild in 

een lift. Daarna liet John de wasstraat 

zien waarbij hij uitlegde dat er naast de 

enorme borstels ook door personeel 

met een spuit in de moeilijk bereikbare 

hoeken en randen werd schoonge-

maakt. Z’n trots was mooi om te zien. 

Na afloop vroeg ik hem hoe hij het 

had ervaren. “Ja leuk, informeel, en ik 

denk ook dat het best nuttig is. Ik ben 

al jaren lid van OW maar het komt er 

niet echt van de bijeenkomsten te be-

zoeken. Dus ik hoop ook dat dit voor 

mezelf de drempel heeft verlaagd, want 

ja, de leden zijn wel potentiële klanten 

in mijn eigen achtertuin.”

Gizmo Retail

Op de website van Gizmo Retail lezen 

we de betekenis van het woord: Een 

Gizmo, ook wel een hebbeding of gad-

get genoemd, is een vernieuwend en 

slim ontworpen artikel. Hierbij moe-

ten we denken aan allerlei HiFi appa-

ratuur en huishoudelijke apparaten, 

vaak in een vintage jasje of anderszins 

opvallende of zelfs kunstzinnige vorm. 

Oprichter Willem de Leeuw vertelde 

op gedreven wijze hoe ze in een kleine 

tien jaar flink zijn gegroeid. Ze heb-

ben zich daarmee zelfs in de kijker van 

de Financial Times gespeeld. Dat blad 

zette dit jaar Gizmo op de 55ste plaats 

van snelst groeiende ondernemingen 

in Europa! Zes van de acht werknemers 

komen uit Wijdemeren en dat zou hij 

graag zo houden. Probleem is alleen 

dat gezien de groei er ook een nijpende 

behoefte is aan een groter pand, inclu-

sief kantoor, showroom en magazijn. 

Willems maatschappelijke betrokken-

heid is alleen al een goede reden om 

dit bedrijf voor de regio te behouden. 

Gizmo sponsort onder andere de IJshal 

in Nederhorst den Berg, teams voor de 

Alp d’HuZes, de lokale Sinterklaasin-

tocht, het NK- Palingroken en meer. 

Burgemeester Freek Ossel vond het 

indrukwekkend dat het bedrijf zoveel 

sociale dingen doet. Hij hoopte van 

harte dat het vinden van een grotere 

ruimte gaat lukken, ondanks dat het 

gemeentelijke gebied beperkt is in haar 

mogelijkheden.

Van Rijn

Vader en zoon van Rijn stonden aan 

het roer van het derde bedrijf. Opa van 

Rijn was met zijn zoon in de jaren zes-

tig begonnen ‘met wat oude autootjes’. 

De hoofdwerkzaamheden nu zijn de-

montage, handel in onderdelen, handel 

in schade-auto’s en berging- en pech-

werkzaamheden. Met betrekking tot 

laatste activiteit wezen ze op een wand 

met foto’s die door de jaren heen waren 

genomen. “Daar hangt zo’n vijftig jaar 

leed. Van anderen.” Het demonteren 

van auto’s is flink gereguleerd. Naast 

het schroot dat nog handel oplevert, 

moeten bijvoorbeeld allerlei materia-

len zoals olie, antivries en schuim voor 

de stoelen, volgens precieze richtlijnen 

worden verwerkt. Dezelfde nauwkeu-

righeid hanteren ze als het gaat om de 

herkomst van alle onderdelen. Per item 

zijn alle specificaties op te halen uit 

hun database. Gezien de verbeteringen 

van de motorische aspecten van auto’s 

zien ze bij Van Rijn dat er op termijn 

misschien een shift gaat plaatsvinden 

van hun werkzaamheden. Zo kijken 

ze onder meer naar de mogelijkheden 

van het bergen van boten. Vaartuigen 

zijn er in Wijdemeren natuurlijk volop 

en lang niet alle boten worden nog ge-

bruikt.

Raadsleden

In tegenstelling tot de wethouders is de 

tijd van de raadsleden veel beperkter 

om tot dit soort visitaties van bedrijven 

te komen. Deze dag is daarom vooral 

voor de raadsleden om kennis te kun-

nen maken met bedrijven in Wijdeme-

ren. In het algemeen klinkt ook het ge-

luid dat men positief is verrast met wat 

er gaande is aan ondernemerschap in 

hun gemeente. Ze kunnen niet van al-

Ondernemersdag voor college en raad

les op de hoogte zijn en waarderen daarom 

het initiatief van OW zeer. Dat gold onder 

andere voor raadsleden Sieta Vermeulen, 

Stan Poels, Herman Veldhuisen en Alette 

Zandbergen van De Lokale Partij. Laatst-

genoemde vatte de ochtend mooi samen: 

“Het was een zeer goed georganiseerde 

ochtend.  We zagen een mooie diversiteit 

aan bedrijven met gepassioneerde onder-

nemers. Van retro hippe elektronica tot de 

wereld van het demonteren van auto’s.  Ik 

heb nog nooit zoveel keurig gelabelde auto-

onderdelen bij elkaar gezien” Al met al is 

een flinke groep ondernemers dag en nacht 

bezig om wat te maken van hun bedrijf. Te-

gelijkertijd hebben ze oog voor en voelen 

ze zich verbonden met hun omgeving. Net 

BSWW

Nog 10 kaarten
Voor de dinershow van All Directions 

op zaterdag 28 oktober zijn nog circa 

10 kaarten à 60 euro beschikbaar. De 

maaltijd in Romeinse sfeer vindt plaats 

bij Huyskwekerij Vechtwijck, ’s-Grave-

landseweg 13 te Weesp. Inloop vanaf 

18.00 uur. De opbrengst van deze diner-

show komt ten goede aan de opvoering 

van De Passion Ankeveen op 22, 23 en 

24 maart 2018. Kaarten: Sabine Smits: 

06-54 95 68 11 (kan ook per SMS) of 

mail: info@alldirections.nl. 

Wees er snel bij!
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Za. 21 okt.:  19.00 uur:  
 E. Kaak.
◗ St. Martinus     
 Zo. 22 okt.: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 22 okt.: 09.30 uur: 
 Liturgiegroep.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 22 okt.: 10.00 uur: 
 Ds. J. Hulzebosch.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 22 okt.:  11.00 uur:  
 Ds. T. Novak.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 22 okt.: 09.30 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 22 okt.:  09.30 uur:  
 Ds. W.H.B. ten Voorde.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 22 okt.:  11.00 uur:
 Machteld van Woerden. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 22 okt.: 10.00 uur: 
 S. van Hattem. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 22 okt.:  10.00 uur: 
 Ds. E.J. Hempenius,
 16.00 uur: Ds. C. van Breemen.

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 19 okt. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

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

za. 21 okt. 15.30 u. Bijeenkomst Onafhankelijk Liberaal Oude School, Kortenhoef

za. 21 okt. 20.00 u. Voorronde NK. Team Pokeren Wapen van Ankeveen

zo. 22 okt. 10.30 u. Herfstbos op de buitenplaatsen Bez.centr. NM; ’s-Graveland

zo. 22 okt. 15.30 u. Kamerconcert Gauguin Ensemble Jagthuis;Middenwg88, NdB.

za. 28 okt. 11.00 u. Toernooi ASV Petanque Piet Koster Plein, Ankeveen

za. 28 okt. 10.30 u. Wandelexcursie Bijzondere Bomen Bez.centr. NM; ’s-Graveland

za. 28 okt. 13.00 u. Open middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef

za. 28 okt. 14.00 u. Herfstbos op de buitenplaatsen Bez.centr. NM; ’s-Graveland

za. 28 okt. 19.00 u. Bergs Kampioenschap Darts Sportcafé De Blijk, NdB. 

za. 28 okt. 19.30 u. Nacht van de Nacht- wandeling Bez.centr. NM; ’s-Graveland

zo. 29 okt. 13.00 u. ARTV Geitenwollensokken toernooi Sportcomplex Ankeveen

di. 31 okt. 20.00 u. Extra commissie Begroting Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

vr. 03 nov. 20.00 u. Lezing HK ‘Vervoer in vroeger tijden’ Bergplaats, NdB. 

za. 04 nov. 14.00 u. Wandelexcursie Bijzondere Bomen Bez.centr. NM; ’s-Graveland

wo. 08 nov. 13.30 u. Schoolschaaktoernooi Regenboog, Kortenhoef

vr. 10 nov. 10.00 u. Mantelzorg, diverse workshops 3 Luik, Acacialaan 2, Ldr.

vr. 10 nov, 10.00 u. Mantelzorg, High Tea Sperwershof, Noordereind 52

za. 11 nov. 20.15 u. Concert Hermitage Kwartet Willibrordkerk, NdB. 

vr. 17 nov. 20.00 u. ALV Kortenhoefse IJsclub Oude School, Kortenhoef

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

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

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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Vanaf 18 oktober zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met o.a. megaschilderij van Pieter Goltstein uit Bussum, uitreiking 
Gouden Klim in Naarden en de ontruiming van jachthaven Wetterwille in Loos-
drecht; In RegioHub gaat het over de Veiligheidsmarkt in Gooise Meren, vol tips en 
activiteiten op het gebied van veiligheid; In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt 
met Anita Keita (Versa Welzijn) en Arno Haye (50Plus) over o.a. de (ouderen)zorg en 
ziekenhuis Tergooi Blaricum;  Gooi en Eembode Hilversum en GooiTV presenteren 
het tweewekelijks gesprek met Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum. 
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Programma GooiTV

Aanleveren van tekst

Kopij in Word (doc bestand) 

opsturen voor vrijdag16.00 

uur en voor de weekendacti-

viteiten is de sluitingstijd: 

zondag 20.00 uur. 
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

Financieel expert Jan- Willem Nienhuis (CDA) 

kwam in de 2e ronde met tal van detailvragen 

die vaak niet beantwoord konden worden 

(foto: Douwe van Essen // WWK)

WIJDEMEREN- Na een rap-

port van prof. Bossert over de 

Belastingsamenwerking Stichtse 

Vecht, Weesp en Wijdemeren 

(BSWW) waarin hij constateerde dat 

er veel fout was gegaan, mochten nu 

de lokale politici hun oordeel vellen 

over de samenwerking. Dat deden 

ze in een extra vergadering van de 

commissie Ruimte & Economie.   

De basisgedachte achter de BSWW is 

om door schaalvergroting, efficien-

cyverbetering en kwaliteitsverhoging 

kosten te besparen op de uitvoering 

van een gemeentelijke uitvoeringstaak. 

De gemeenteraad ging ervan uit dat na 

drie jaar de kosten zouden zijn voldaan 

en dat er vanaf dat moment goedkoper 

gewerkt zou worden. Die ‘terugver-

dientijd’ is inmiddels na een foutenfes-

tival in de afgelopen jaren opgelopen 

tot 2021 of zelfs 2022, was een van de 

losse constateringen tijdens het debat. 

Bossert stelde vast dat het ontstaan van 

de BSWW plaatsvindt onder een onge-

lukkig gesternte, omdat de oorspron-

kelijke gedachte van een brede samen-

werking tussen de drie gemeenten 

wordt verlaten na 2014 en de BSWW 

als enige activiteit van samenwerking 

overblijft. Daarmee is de bestuurlijke 

aandacht voor deze uitvoeringstaak ge-

minimaliseerd en wordt het wordings-

proces voornamelijk gezien als een 

ambtelijk technische operatie. 

Veel vragen

Voordat de commissieleden monde-

ling reageerden, hadden ze (vanuit 3 

gemeenten) al 101 vragen gesteld. Stan 

Poels (PvdA/GrL.) wilde preciezer we-

ten hoe de besluitvorming had plaats-

gevonden. Daarop kon burgemeester 

Ossel als voorzitter van het bestuur van 

de BSWW geen eenduidig antwoord 

geven. Hij noemde het ‘een stelsel van 

zaken’. Er was niet één partij aan te wij-

zen. Blij was hij uiteraard niet met de 

gang van zaken. “Het is not my finest 

hour in Wijdemeren” zei hij. Temeer 

daar hij pas een paar maanden actief 

is in de vijf dorpen. Wel merkte Os-

sel op dat het bestuur ‘laat ten tonele’ 

verschijnt. De naam van de vorige bur-

gemeester, Martijn Smit, werd weinig 

genoemd. Toch bleek uit diverse bij-

dragen van de sprekers dat hij de zaak 

onderschat heeft. Zijn woorden toen-

tertijd ‘het is niet heel spannend’ kaat-

sen nu terug als een boemerang.  

De meningen van de partijen liepen 

uiteen. D66 ‘er Joop Onderstal kwam 

met forse uitspraken als dat ‘de raad 

misleid’ was, terwijl René Voigt van 

Dorpsbelangen bedeesd concludeerde 

dat het ‘achteraf anders had gemoeten’. 

Ook Gert Zagt van De Lokale Partij 

had weinig goeds over voor het be-

stuur. Hij gaf hen ‘een brevet van on-

vermogen’. 

Vooral de invoer van het ICT- pro-

gramma van de firma Gouw die alle 

gegevens van de drie gemeentes zou sa-

menvoegen, liep spaak. Uit het rapport 

bleek dat men te makkelijk had geko-

zen voor de goedkoopste offerte en dat 

alle componenten niet goed waren be-

keken. Volgens professor  Bossert wa-

ren met name de kosten van de transi-

tie van de drie oude systemen naar één 

nieuw systeem niet uitgediept.

Nog een rapport 

Er komt nog een vervolg-

onderzoek, waarschijnlijk 

weer door Bossert. Er wa-

ren twee varianten van het 

bedrijfsplan: ambtelijk en 

bestuurlijk, die niet terug te 

vinden zijn in de rapporta-

ges. De raad besliste positief 

over een voorstel van B&W 

waarin de kosten van de 

overgang naar één systeem 

niet waren meegenomen. Is 

dat bewust gedaan of een 

vergissing? Dat is een zeer belangrijke 

vraag. 

Bossert beveelt aan om separaat onder-

zoek te doen naar de vraag waarom dit 

verschil is opgetreden tussen bedrijfs-

plan ambtelijke versie, bestuurlijke 

versie en collegevoorstel. Dat onder-

zoek moet nog worden gestart en kan 

dus niet worden meegenomen in de 

gemeenteraad van 19 oktober. Burge-

meester Ossel deed de suggestie om 

onder voorbehoud een eindoordeel te 

geven in de raad. 

Personeel

Veel commissieleden vonden het ad-

vies van de Personeelsvertegenwoordi-

ging duidelijk. Die schrijft dat er ‘veel 

te weinig naar hen, de deskundigen, 

is geluisterd’. Voorts ‘de samenvoe-

ging moest te snel’ en ‘de kwaliteit van 

de bestanden (ICT) was niet op orde’. 

In 2016 heeft het bestuur te weinig 

overleg gevoerd. Pas toen begin janu-

ari 2017 bekend werd dat de aanslagen 

niet op tijd konden worden verstuurd, 

reageerde het bestuur. Het personeel 

Ossel ‘Not my finest hour in Wijdemeren’

Belastingsamenwerking onder de loep

sluit af met de opmerking dat ze wederom 

een langdurige periode van onzekerheid te-

gemoet gaan. 

Toekomst

Nu er in 2017 maar liefst € 771.000,- en in 

2018 € 228.000,- extra moet worden gestort 

op de BSWW- rekening zal de terugver-

dientijd oplopen. Burgemeester Ossel kon 

daarover geen harde uitspraken doen, hij 

schatte voorzichtig op drie à vier jaar. Hoe 

het verder moet met de BSWW is nog niet 

duidelijk. DB ‘er Voigt wilde geen nieuw 

toekomstrapport, omdat eerst moet wor-

den vastgesteld hoe Wijdemeren bestuur-

lijk verder moet, dan liggen andere samen-

werkingspartners voor de hand. 

“Hoofdzaak is dat per 28 februari 2018 de 

aanslagen de deur uitgaan” zei burgemees-

ter Ossel die alles stap voor stap wil uitvoe-

ren. 

WIJDEMEREN – De kandidatenlijst 

van ChristenUnie Wijdemeren is door 

de leden goedgekeurd en telt vijf per-

sonen. De lijst wordt aangevoerd door 

Esther Kaper-Hartenberg. Tweede op 

de lijst is Niels Bruinius, gevolgd door 

Ursula Hopman-Van Zaanen, Rol-

ina Grasmeijer-Bronsema en tot slot 

Rieks Karssemeijer. Op de website van 

de ChristenUnie Wijdemeren stellen 

de kandidaten zich voor. 

www.wijdemeren.christenunie.nl; 

Facebook: www.facebook.com/cuwij-

demeren ; Twitter: @cuwijdemeren

Kandidatenlijst ChristenUnie 
Wijdemeren bekend

(v.l.n.r.) Ursula Hop-

man, Niels Bruinius, 

Esther Kaper, Rieks 

Karssemeijer en 

Rolina Grasmeijer 

(foto: 

Tom Cornelissen)

De Kortenhoevers Michael, Riet en 

Erik zetten zich in voor de Van Alles 

Wat Winkel van Sherpa in Baarn. Dit 

is een kringloopwinkel waar mensen 

met een verstandelijke beperking 

werken en/of meehelpen bij de af-

deling demontage. 

Een belangrijk onderdeel voor de cli-

enten is het recyclen van kapotte appa-

ratuur. Daarom is het drietal op zoek 

naar allerlei spullen waar u niets meer 

mee doet en die zij goed kunnen ge-

bruiken in hun winkel. Denk daarbij 

aan kleding, boeken, keukenspullen 

en speelgoed. Ook kapotte apparatuur 

is welkom (behalve koelkasten omdat 

deze i.v.m. de chemische stoffen ge-

vaarlijk zijn om te demonteren). In 

overleg kunnen de spullen bij u thuis 

worden opgehaald. 

Neem daarvoor tussen 9.00 en 22.00 

uur contact op met Michael (Konin-

Van Alles Wat Winkel
ginneweg 51, 06-13383334) of Riet en 

Erik (Lepelaarlaan 33, 06-33805400). De 

opbrengst komt ten goede aan de cliënten 

en wordt bijv. gebruikt om dagjes op stap 

te gaan of een zomers barbecue te organi-

seren. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

 

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Het is weer tijd voor de 
Sloten. Voor handmatig 

Sloten belt u 06-24920317

Te Huur Wijdemeren
Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2

1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

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

100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 

035-656 2624

 

 RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

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

m2 Ind. Terrein “De slenk” 

Telnr: 035-656 3517 Frans@

verhuizers.nl

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

groot assortiment boeken en 

maken er gezellige uurtjes van. 

Hobbykelder, Laarderweg 28, 

Bussum

Cito Transport: Lev: zand, 

grond, grind, ook in bigbags 

leverbaar. Gemalen veen-

grond, menggranulaat, com-

post, boomschors, gebakken 

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

PHONEUSHOP 
NOORDEREINDE 9

Wij leveren alle mobiele 

telefoons en abonnementen

Verkoop-Reparatie-Advies

Koffie & Thee staan klaar

Noordereinde 9 sGraveland

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!! 

Gratis waardebepaling?

Bel: 035-656 0235

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

VERANTWOORD AFVALLEN !

www.vetslank.com Ankeveen

Irene Voshol, gewichts-

consulent/ fysiotherapeut

Meditatie geeft je rust. 
Wil je dat eens ervaren?

5 lessen in Hilversum. 

Start donderdag 2/11.

www.energie-meditatie.nl

Zoek je een leuke bijbaan 
in de bediening met goede 

verdiensten en in een enthou-

siast team in één van de beste 

restaurants van het Gooi? Kijk 

op restaurantvlaar.nl/vacatu-

res of bel tel. 035-6561661.  

Iphone schermreparatie 
PC Reparatie

Aan huis of op het werk

Gecertificeerd keurmerk

www.pc-wijdemeren.nl

035-8884637

Velux dakramen, dakkapellen,

verbouw & timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen.  Ruime keuze 

aan mooie stoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen

06 51997751 / 035 6562959.

Loop je vast op je werk
of persoonlijk? Last van 
stress, verdriet, burnout

www.deessentialist.nl

Ontdek je eigen kracht

je eigen antwoorden

Ik help je snel op weg

Last van kalknagels 
of pijnlijke voeten?

Maak dan een afspraak bij
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Aangeboden: Huishoudelijke
hulp. 06-49150270.

Gevraagd:
65-plusser M/V, voor 

productie en magazijn-

werkzaamheden voor gemid-

deld 8-14 uur per week, 

geheel fl exibel in te vullen 

(tussen 8.00-17.00u).  Voor 

informatie en afspraak: 

Christiaan Bos, 

tel.nr. 035-5827996.

Bos Cleaning &
Finishing Products 

Industrieweg 2, 

1231 KH Loosdrecht

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

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

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

Sleutels
en 
sloten
service

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 19 okt. film, za. 21 okt. mu-

ziek, zo. 22 okt. film jeugd, wo. 

25 okt. jeugd, do. 26 okt. film.  

Info: www.wesopa.nl

 ‘t Wijdehuis, een ontmoe-

tingsplek voor iedereen die 

een steuntje in de rug nodig 

heeft om iets te ondernemen. 

Op ma.- en do.middag van 

12.30 – 16.30 (incl lunch + 

koffie/thee, kosten €5,00). Wilt 

u meer weten of zich aanmel-

den: Herma Kleve, Versa Wel-

zijn, hkleve@versawelzijn.nl of 

035- 6231100

Wegens omstandigheden: 
uniek aanbod van recreatiewoning gelegen in Jisp (NH) 
plm. 35 km vanaf A’dam. 

Woning compleet met inventaris op erfpachtgrond a/h wa-
ter met o.a. diverse aansluitingen. Parkeerplaats voor 2 au-
to’s. Aanlegsteiger voor 2 boten. Nu incl. stalen boot plm. 6 
mtr. met b.b. motor. Plantenkas, overdekte buitenzit. Schuur/
werkplaats incl. benodigdheden voor tuinonderhoud enz. 
Vraagprijs € 85.000,-. Voor info: 035-6245832.

Kom bij Dynasty 

onbeperkt tapas 

eten en elke 

2e persoon

krijgt 50% korting 
Reserveren gewenst.

Meenthof 8, Kortenhoef 

035-6561156 

www.dynastyonline.nl
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Regio

WIJDEMEREN - De jaarlijkse schouw 

komt er weer aan. Vanaf eind okto-

ber gaan de schouwmeesters na-

mens Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht weer het gebied in om te con-

troleren of alle particuliere sloten 

vrij zijn van vuil en waterplanten. Dit 

vanwege de goede doorstroming 

van het water. Kan jij wel wat hulp 

gebruiken bij het schoonmaken van 

jouw sloot? Doe dan mee, en win 

hulp van het Slootjesteam. 

Dit jaar voert het waterschap een cam-

pagne voorafgaand aan de schouw, 

om mensen te stimuleren om hun 

sloot voor 1 november op orde te heb-

ben. Door op een ludieke manier tips 

te geven en een slootjesweek te lance-

ren, laat het waterschap zien dat het 

schoonmaken van een sloot ook leuk 

kan zijn. Met elkaar kan je er een leu-

ke dag van maken. Daar wil het water-

schap ook bij helpen. Je kunt namelijk 

als slooteigenaar een Slootjesteam 

winnen. Het team komt helpen met 

het schoonmaken van de sloot. Dit ge-

beurt tijdens de slootjesweek: de week 

voorafgaande aan de Schouw. 

 

De campagne

Vanaf 5 oktober is er 

een online campagne. 

Met een oproep/ adver-

tentie op Facebook aan 

alle inwoners van het 

AGV-gebied die eige-

naar zijn van een sloot. 

Ze worden opgeroepen hun sloot 

schoon te maken. Met drie ludieke 

video’s geeft het waterschap tips hoe 

je het beste jouw sloot kunt schoon-

maken. Door een foto van jouw sloot 

op facebook te plaatsen, maak je kans 

op het winnen van het Slootjesweek 

Schouw komt eraan 

REGIO- De Veiligheidsregio’s Gooi 

en Vechtstreek en Flevoland willen 

in 2019 opgaan in één organisatie 

die zorg draagt voor de veiligheid 

en de publieke gezondheid van de 

inwoners. De algemeen besturen 

van beide Veiligheidsregio’s hebben 

daartoe vorige week een concept-

intentieverklaring vastgesteld. 

De colleges van de gemeenten in beide 

verzorgingsgebieden zijn hierover gis-

teren ingelicht. Het streven is dat per 

1 januari 2019 een bestuurlijke fusie 

plaatsvindt en medio 2019 de ambtelij-

ke fusie van start gaat. De nieuwe orga-

nisatie zal de brandweerkorpsen ( dus 

ook de posten ’s-Graveland, Nederhorst 

den Berg en Loosdrecht), de GGD’en 

en de Bevolkingszorg-organisaties in 

beide verzorgingsgebieden omvatten.  

Een brede organisatie zal beter toege-

rust zijn, zowel op het gebied van dage-

lijkse zorg als bij calamiteiten. De fusie 

past ook in de context van schaalver-

groting van aanpalende organisaties zo-

als meldkamer MiddenNederland, po-

litie en regionale ambulancediensten. 

Tot slot past een fusie in de toekomstige 

bestuurlijke herindeling van het Gooi. 

De GGD’en in beide verzorgingsgebie-

den maken nadrukkelijk onderdeel uit 

van de brede organisatie die uiteindelijk 

Veiligheidsregio’s streven naar één organisatie
zo’n 1500 werknemers en vrijwilligers zal 

omvatten. 

De burgemeesters Van Bochove (Weesp), 

Broertjes (Hilversum), De Jonge (Dron-

ten) en Weerwind (Almere) zijn, samen 

met twee bestuurders van de GGD’en, de 

trekkers van het fusietraject. Daarnaast 

komt er een projectgroep met vertegen-

woordigers uit de betrokken organisaties 

van beide veiligheidsregio’s.  

 

REGIO- Brandweer Gooi en 

Vechtstreek heeft vorige week een 

nieuw inzetsysteem gepresenteerd 

aan alle brandweerposten in het 

verzorgingsgebied. Aan het project 

is tweeëneenhalf jaar gewerkt.  

De nieuwe organisatie van de inzet 

richt zich op het verbeteren van de 

paraatheid, het verhogen van de dek-

kingsgraad, het leveren van maatwerk 

bij incidenten, het vergroten van het 

bewustzijn bij inwoners van onze re-

gio op het gebied van brandveiligheid 

en het boeien en binden van de vele 

vrijwilligers in de organisatie. Brand-

weercommandant John van der Zwan: 

“Een van de grootste uitdagingen van 

de brandweerorganisaties in Neder-

land is het bezetten van alle posten 

om de burger de snelste hulp te kun-

nen bieden. Door veranderingen in de 

samenleving en de beschikbaarheid 

van medewerkers zijn voormalige 

Betere dekking en hogere paraatheid bij brandweer

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor de 

weekendactiviteiten is de sluitingstijd: 

zondag 20.00 uur. redactie@dunebier.nl

Kopij

schoonmaakteam. Op vrijdag 20 oktober 

wordt de winnaar bekend gemaakt. 

Kijk op de facebook pagina van het wa-

terschap (www.facebook.com/waterscha-

pagv) of op www.agv.nl/slootjesweek naar 

alle foto’s filmpjes etc.

vanzelfsprekendheden voor een deel weg-

gevallen. Zo blijkt dat het steeds moeilij-

ker is om voldoende personeel te  kunnen 

inzetten, met name op de dag. Het succes 

van de inzet hangt nauw samen met het 

gehanteerde inzetsysteem.”  

De contouren van het systeem zijn toege-

licht in een korte animatiefilm voor het 

personeel. Deze is te zien op het YouTube-

kanaal van Brandweer Gooi en Vechts-

treek: https://youtu.be/_yQ7AJrStjY) 

NEDERHORST DEN BERG- 

Kennemerland Beheer ziet geen 

principiële bezwaren van de politie-

ke partijen tegen een nieuw bouw-

plan met 175 woningen in de Horn- 

en Kuijerpolder. 

Dat schrijft directeur Gideon Kwint in 

een brief aan de raad. Zijn conclusie 

luidt dat er breed een wens leeft om te 

bouwen voor inwoners van het Vecht-

dorp. Betaalbaarheid van woningen, 

sociale woningbouw zowel huur als 

koop, levensloopbestendige woningen 

maar ook een gedifferentieerd aanbod 

en ruimte voor een kantoor aan huis 

zijn genoemd als invulling van een 

woningprogramma. Over beperkte 

hoogbouw verschillen de meningen. 

Vrijwel alle fracties hebben het belang 

van duurzaamheid en klimaatneutrali-

teit benadrukt, waarbij gasloos bouwen 

voor velen een uitgangspunt is. ‘Princi-

piële weerstand bij de raadsfracties over 

de locatie leek niet aanwezig’ schrijft 

Kwint. Het gebied is geen Natura2000 

gebied en de locatie is eerder in de 

ruimtelijke plannen van de gemeente 

voorgekomen als een toekomstige uit-

breidingswijk, dichtbij voorzieningen 

in het dorp. Wel is gewezen op het be-

lang van een goede ontsluiting en op de 

mogelijke effecten van een woonwijk op 

Geen principiële bezwaren tegen nieuw bouwplan
de aangrenzende percelen die in particulier 

dan wel agrarisch gebruik zijn. Raadsfracties 

hebben aangegeven dat er voldoende lokaal 

draagvlak dient te zijn voor een mogelijke 

ontwikkeling. 

en aantal fracties vindt dat binnenstedelijk 

geen ruimte meer is, omdat anders de leef-

baarheid in het dorp te veel onder druk 

komt te staan. De eerste stappen volgen pas 

in 2018, vermoedt Kwint. 

NEDERHORST DEN BERG- Het besluit 

van de raad op 6 juli jl. om het be-

stemmingsplan te wijzigen teneinde 

verplaatsing van de boerderij van de 

familie Verweij naar de Eilandseweg 

mogelijk te maken, leek een goed 

compromis. 

Nu heeft de Vechtplassencommissie 

een bezwaar ingediend bij de Raad 

van State. 

De commissie schrijft dat de nieuwe 

locatie van de boerderij in een zeer 

kwetsbaar landschap ligt, die bepaald 

wordt door de rivier De Vecht en door 

de nabijheid van het kasteel Neder-

horst. Men vindt de maximaal toe-

gestane nokhoogte van tien meter te 

hoog en de groenstrook te smal.

Toch bezwaar tegen verplaatsing boerderij
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 Voller kan niet

Gevulde speculaas

€ 2,05 per 100 gram

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Naar aanleiding van het stukje van Cor Kos-

ter van 4 oktober jl. in dit blad, over het drei-

gende faillissement van de middenstanders in 

ons dorp (Nederhorst den Berg- red.) t.g.v. het 

spit- en graafwerk, roep ik alle Bergers op hun 

inkopen zoveel mogelijk op het dorp te doen. 

Ga nu eens niet naar de Aldi,  Lidl, Plus, Boni, 

Meenthof, Kerkelanden,  enz. maar steun onze 

middenstand. Ook als het elders een paar cen-

ten goedkoper of als de keus daar wat groter 

is, doe het niet, maar doe uw inkopen op het 

dorp. Je moet er toch niet aan denken dat onze 

goede, mooie en gezellige winkels zullen ver-

dwijnen!

Jan W. Leijenhorst, 

Nederhorst den Berg 

Doe uw inkopen in ons dorp

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

WIJDEMEREN - Op vrijdag 10 november is 

het de Dag van de Mantelzorg. Iedereen die 

in Wijdemeren langdurige zorg aan familie, 

vrienden of buren geeft worden door het 

Kursusprojekt, Versa Welzijn en gemeente 

Wijdemeren in het zonnetje gezet.

 

Op de Dag van de Mantelzorg zijn er tussen 

10.00 en 22.00 uur diverse gratis activiteiten 

voor mantelzorgers in ’s-Graveland, Loosdrecht 

en Hilversum. 

 

Programma Kursusprojekt

Het Kursusprojekt geeft van 10.00 tot 12.30 uur 

de cursussen handlettering, tapas en vogelvoe-

derkransen maken. Van 13.30 tot 16.00 uur zijn 

er cursussen antipasti, schilderen of herfstkran-

sen maken te volgen. De locatie is het 3-Luik aan 

de Acacialaan 2 in Loosdrecht. 

 

Programma Versa Welzijn

Versa Welzijn organiseert van 10.00 tot 12.30 

uur en van 13.30 tot 16.00 uur een High Tea in 

de Sperwershof aan het Noordereinde 52 in ’s-

Graveland. Ook is er om 18.30 uur een gratis fil-

mavond in het Filmtheater aan het Herenplein 5 

in Hilversum. 

 

Aanmelden voor 1 november

Aanmelden voor de activiteiten van het Kursus-

projekt kan vóór 1 november bij Maire van der 

Meulen via mantelzorg2017@kploosdrecht.nl 

of 06 26 704 048. Aanmelden voor de activitei-

ten van Versa Welzijn kan bij Herma Kleve via 

hkleve@versawelzijn.nl of 035 623 11 00. Lees 

het programma ook via www.wijdemeren.nl/

mantelzorg. 

 

Mantelzorgwaardering

Gemeente Wijdemeren vindt de inzet van man-

telzorgers bijzonder en waardevol. Voor hen is 

er een mantelzorgwaardering beschikbaar. Dit 

bedrag van 200 euro is aan te vragen tot 30 no-

vember 2017 via www.wijdemeren.nl/mantel-

zorgwaardering.

Dag van de Mantelzorg

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

Wijdemeren 2020 schrijft een open brief aan 
de gemeenteraad van Wijdemeren en de pro-
vincie Noord Holland.
Het is een dringende oproep aan gemeente-

raad en gedeputeerde staten om alle toekomst-

mogelijkheden serieus te onderzoeken. Vorig 

jaar heeft Burgerinitiatief Wijdemeren2020 u 

een petitie aangeboden met bijna 8.000 hand-

tekeningen van inwoners van Wijdemeren die 

zich hiermee uitspraken tegen een mogelijke 

fusie met Hilversum. De periode van ‘open 

overleg’ van 6 maanden is verstreken. De ge-

meenteraad van Wijdemeren is niet tot een 

zinnige discussie gekomen en heeft de afgelo-

pen periode helaas niet benut om aan realisti-

sche oplossingen te werken. Binnen de rand-

voorwaarden van de provincie zouden college 

en de gemeenteraad moeten proberen de beste 

mogelijkheden voor de inwoners te realiseren, 

maar niets van dat alles. Ze doen niets, ver-

kwanselen daarmee hun gemeente en laten de 

inwoners van Wijdemeren in de kou staan. 

De meeste inwoners zullen Wijdemeren graag 

zelfstandig zien. De provincie ziet in zijn re-

cente brief van 12 september alleen maar ‘fusie 

met in ieder geval Hilversum’. Hiervoor wordt 

geen enkele onderbouwing gegeven. Wijde-

meren2020 heeft altijd gezegd: kijk goed naar 

alle alternatieven en kies de beste (maar in ie-

der geval geen fusie met Hilversum). Wat zijn 

de alternatieven?

•  Samenwerking of fusie met Gooise Meren. 

De raad van Gooise Meren heeft al aangege-

ven open te staan voor nauwe samenwerking 

of fusie met Weesp. Daar past Wijdemeren 

goed bij. 

•  Een gezamenlijke gemeente ’t Gooi met de 

meeste of alle 7 gemeentes in het Gooi. 

•  Overgaan naar de provincie Utrecht. Met 

Stichtse Vecht wordt prima samengewerkt. 

In Utrecht zijn ze niet zo hijgerig dat alles 

snel moet.

Wij zeggen niet dat een van deze alternatie-

ven een briljante oplossing is. Daarom deze 

dringende oproep: gemeenteraad, college van 

B&W en gedeputeerde staten: kom snel in 

beweging en ga die alternatieven nu eindelijk 

eens serieus onderzoeken.

Burgerinitiatief Wijdemeren2020 

www.wijdemeren2020.nl

Wijdemeren2020@gmail.com

Open brief van Wijdemeren2020
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REGIO - Het Waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht en vijftien regioge-

meenten werken samen. Het doel? 

Een klimaatbestendige regio. Door 

klimaatverandering worden de zo-

mers steeds droger en warmer en 

duren ze langer. Daarnaast vallen 

er steeds zwaardere regenbuien. De 

gemeenten en Waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht gaan onderzoeken 

hoe kwetsbaar de regio is als het 

gaat om wateroverlast, overstromin-

gen, hitte en droogte. Dat onderzoek 

is een zogenaamde ‘stresstest kli-

maatadaptatie’.

 

De ‘stresstest’ laat zien waar het in 

de regio nog onvoldoende klimaat-

bestendig is. De resultaten worden 

gepresenteerd in een digitale klimaat-

atlas. Die digitale atlas is eind 2017 be-

schikbaar via een website. Het bedrijf 

Nelen & Schuurmans B.V. voert de 

stresstest uit en levert de digitale kli-

maatatlas aan. De resultaten laten zien 

hoe verschillende gebieden in de regio 

ervoor staan. Zo kunnen de gemeen-

ten en het waterschap bepalen waar ze 

aan de slag gaan. 

Ook inwoners kunnen zien of hun 

perceel, woning of straat klimaatbe-

stendig is. Waar nodig kunnen zij ook 

maatregelen nemen. De website is 

eind 2017 beschikbaar. Alle gemeen-

ten moeten in 2019 over een stresstest 

beschikken. Dit komt voort uit het 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat 

afgelopen Prinsjesdag is gepresen-

teerd. 

Klimaatbestendige leefomgeving

Wethouder Jan-Jaap de Kloet: “We 

zijn al volop bezig om Wijdemeren 

klimaatbestendig te maken. Dit doen 

we door bij projecten in de buiten-

ruimte altijd te kijken naar een kli-

maatbestendige inrichting en bijvoor-

beeld tegels te vervangen door groen. 

Met de resultaten van de stresstest 

kunnen we straks nog beter inspelen 

op de effecten van klimaatverande-

ring. Als inwoner kunt u ook een bij-

drage leveren aan een klimaatbesten-

dige leefomgeving. We gaan dit onder 

andere stimuleren door het aanbieden 

van regentonnen. Ook brengen we in 

de eerste helft van 2018 een ‘Water-

krant’ uit met tips om zelf aan de slag 

te gaan voor een klimaatbestendige 

omgeving.” 

Veiligheid DOOR: SASKIA LUIJER

KORTENHOEF – Zaterdag 14 ok-

tober was op de gemeentewerf 

de jaarlijkse vlootschouw van de 

strooiwagens van Wijdemeren. Een 

dag waarop de gemeente liet zien 

waar ‘hun mannen’ ’s winters mee 

bezig zijn, bij nacht en ontij, als de 

meesten van ons nog op één oor lig-

gen. 

Het hoorde er natuurlijk bij, maar op 

de mooie herfstdag met 20 graden 

deed de warme chocomel met slag-

room toch wat vreemd aan. Met een 

bekertje dampende drank in de hand, 

luisterden de belangstellenden naar 

het welkomstwoord van wethouder 

Theo Reijn. Hij was thuis opgehaald 

door een strooiwagen en vertelde vol 

lof over de nieuwe manier van strooien 

waarbij het milieu zo min mogelijk 

wordt belast. Erik van de Belt van SBS 

benadrukte dat duurzaamheid ook 

nadrukkelijk in de aanbesteding was 

meegenomen. Sinds vijf jaar verzorgt 

de gemeente namelijk niet meer zelf 

de gladheidsbestrijding, maar heeft dit 

uitbesteed aan de Stads Beheer Service. 

Zij rijden per uitruk met twee vracht-

wagens en twee kleinere strooiwagens 

184 km in Wijdemeren, waarvan de 

strooiroute 122 km is. Daarbij is het 

gladheid-meldsysteem een belangrijke 

maat om in te schatten wanneer er ge-

strooid moet worden en hoeveel. Dit 

meldpunt bevindt zich op het koudste 

punt in de gemeente; het Stichts End in 

Ankeveen.

Winterlogica

Sinds dit jaar zijn de strooiwagens 

voorzien van het winterlogic-systeem. 

Een volledig geprogrammeerd naviga-

tiesysteem dat elke straat van de Wij-

demeerse strooiroutes kent en precies 

weet waar er gestrooid moet worden. 

De machine schakelt automatisch aan 

of uit en past ook de strooibreedte 

aan op het wegennet. Zo kan er heel 

nauwkeurig gewerkt worden. Afhan-

kelijk van het weer strooit men 7, 10 

of 15 gram per vierkante meter. De 

minimale hoeveelheid is preventief, 

voor als er gladheid dreigt. Wanneer 

er echt sneeuw voorspeld is, komt het 

maximale aantal op de weg. En dat is 

een stuk minder dan vroeger omdat 

men tegenwoordig ‘nat zout’ gebruikt. 

Op ingenieuze wijze wordt op de wa-

gen droog zout vermengd met opgelost 

zout. Het natte plakzout dat hierdoor 

ontstaat blijft beter op de weg liggen, 

heeft sneller effect en werkt ook langer 

door. Door al deze veranderingen be-

spaart de gemeente ongeveer de helft 

aan strooizout. Evengoed ligt in de op-

slagloods op de gemeentewerf 120.000 

kilo klaar en heeft men bij leverancier 

Akzo nog eens 250 ton gereserveerd als 

strategische voorraad.

Eigen strooikarretje 

Bij de vlootschouw trokken de wagens, 

sneeuwschuiven en het strooisysteem 

veel bekijks en vooral voor kinderen 

was het een attractie. Ze mochten een 

rondje meerijden en stapten aarzelend in 

de cabine voordat ze met flikkerend zwaai-

licht op pad gingen. In tijden van gladheid 

strooit SBS in Wijdemeren de hoofdrou-

tes, schoolroutes en bruggetjes. Wie in een 

woonwijk woont die niet op deze route ligt, 

en zijn eigen straat of hofje graag sneeuw-

vrij wil maken, kan via de gemeente een 

klein strooikarretje in bruikleen krijgen 

met 10 kg zout. Dit initiatief is vorig jaar 

als ‘Appelboomproject’ in Ankeveen ge-

start en wordt wegens succes uitgebreid. 

Een handig en praktisch idee. Iets voor uw 

buurt?

Samen werken aan klimaatbestendige regio

In het kader van het thema van dit 

jaar ‘Mantelzorg doe je samen’ no-

digt Inovum mantelzorgers uit op 

donderdag 9 november in het Grand 

Café Emtinckhof voor een feestelijke 

bijeenkomst met muzikale omlijs-

ting om de mantelzorgers in het zon-

netje te zetten en gelegenheid te ge-

ven eens met elkaar van gedachten 

te wisselen.

Tevens is er dit jaar speciale aandacht 

voor een reeks van innovaties die het 

leven van ouderen en dementerenden 

een stuk makkelijker maken. Tijdens 

de bijeenkomst is de onlangs gestarte 

Dementheek open voor informatie en 

geeft de Dementiewinkel een presen-

tatie. Zij zijn ook aanwezig met een 

eigen stand.

De entree is vanaf 17.30 uur met een 

hapje en drankje, gevolgd door een 

presentatie van de Dementiewinkel. 

Rond 19.00 start de gezamenlijke win-

termaaltijd met koffie als afsluiting.

Kent u een mantelzorger in uw omge-

ving die een schouderklopje verdient 

dan kunt u hem of haar opgeven bij: 

Inovum Dagactiviteiten Emtinckhof 

Inovum zet de mantelzorger in het zonnetje 

Wijdemeren is winterklaar

Tel: 035-5888230 (9.00-17.00 u.; woens-

dag gesloten) of per mail: dagactiviteiten@

inovum.nl

Opbrengst Nierstichting 
Van 17 – 23 september is er door de vrij-

willigers van de Nierstichting gecollec-

teerd in Kortenhoef. 

Samen hebben zij het bedrag van 771,66 

euro opgehaald. Hebt u de collectant 

gemist en wilt u alsnog een bijdrage le-

veren dan kunt u het woord NIER per 

SMS sturen aan 4333. De kosten hier-

voor bedragen 2,00 euro (éénmalig excl. 

telefoonkosten). 

De Nierstichting wil haar collectanten 

nogmaals danken. Mocht u zelf ook nog 

2 uurtjes vrij hebben in de 3e week van 

september 2018 dan kunt u zich aanmel-

den: www.nierstichting.nl/wat-jij-kunt-

doen/word-collectant  of neem contact 

op met Brigitte Plagge (collectecoördi-

nator Kortenhoef):  06-27453085
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FAMILIEBERICHTEN Historie

NEDERHORST DEN BERG- 

Op vrijdagavond 3 novem-

ber a.s, aanvang 20.00 uur, 

komen Maarten Bootsma 

en Willem Mooij in de 

Bergplaats een lezing hou-

den over vervoer in vroeger 

tijden. 

Aan de hand van foto’s en 

prentbriefkaarten laten zij de 

tijden van vroeger herleven. 

Vele vormen van vervoer en 

een enkel ongeluk komen aan 

de orde. Vervoer over water, 

weg en ’t spoor. ‘Benenwagen’, 

hondenkar, handkar, fiets, 

paard met wagen en auto’s 

maken er deel van uit. De vele 

soorten vervoer zullen zeker 

tot de verbeelding spreken. De 

afbeeldingen zijn afkomstig 

uit de collecties van de histo-

rische Kringen van Loenen en 

Nederhorst den Berg. Kortom 

een zeer gevarieerde lezing, 

die de moeite van een bezoek 

zeker waard is. Wij hopen dan 

ook op een goed gevulde Berg-

plaats.  De toegang is gratis.

Lezing HK in Bergplaats

Vervoer in vroeger tijden 

NIGTEVECHT- Wegens veel 

succes blijft de pont naar 

Nigtevecht varen speciaal en 

gratis voor de cabaretvoor-

stellingen. Nu met Martine 

Sandifort en Remko Vrijdag. 

De afvaart is op zaterdag 4 

november om 20:00 uur, de te-

rugvaart gaat in overleg. Ook 

goed te combineren met uit 

eten in De Gasterij op Chalet-

park De Vechtoever.

Hun typeringen zijn zo moge-

lijk nòg beroemder dan zijzelf. 

Wat wil je ook als je over zo’n 

genadeloos transformatieta-

lent beschikt. Want La Sandi-

fort is dus ook Dokter Corrie, 

Patty Brard en Trijntje Oos-

terhuis. Hij van Vrijdag is dus 

ook Mark Rutte, Twan Huys 

en Marco Borsato. Rauw, ra-

zendsnel, scherp, over de top, 

retemuzikaal en ongenadig 

grappig. Met deze voorstelling 

zijn ze genomineerd voor het 

beste cabaretprogramma van 

het seizoen. Datum 4 novem-

ber, aanvang om 20:30 u.; € 

20,-; telefonisch reserveren: 

0294-252506. Of via de site 

www.cabaret-nigtevecht.nl. 

Vrijdag en Sandifort in 
Dorpshuis Nigtevecht

Zingen? Dat kan bij het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. Zij 

repeteren elke woensdagavond 

van 8-10 uur in de Bergplaats, 

Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 

bent van harte welkom!

Elke donderdagavond klaver-

jassen in ’t Achterom (achter 

r.k. kerk aan de Kerklaan in 

Kortenhoef). Tussen 21 sept. 

en 26 april, aanvang 20 uur. 

Kort nieuws

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm per kolom 
in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. 
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‘s- GRAVELAND - Gallery McSorley 

heeft een nieuwe samenwerking aan 

met Dols & Co. 

Dit familiebedrijf sinds 5 generaties 

ontwerpt vanaf 1915 internationale in-

terieurs en biedt, als eerste in het Gooi, 

unieke stoffen en een grote expertise 

op het gebied van interieurs aan. Onze 

Gallery bevindt zich in hetzelfde pand: 

Kunst en interieur letterlijk én figuur-

lijk onlosmakelijk met elkaar verbon-

den. Gallery Mc Sorley toont een brede 

collectie beelden van de kunstenaars 

zoals Jaap Hartman, Marcel Taton, 

Paul Kubic en glaskunst van Mari Més-

záros, Richard Price en Sabine Lintzen.  

Beide bedrijven zijn gevestigd op Zui-

dereinde 122/124 te ’s-Graveland. 

Open: donderdag t/m zondag 12-18 

uur en op afspraak; 06-13786779; 

Nieuws van McSorley 

Theater

ANKEVEEN- Een kwart avondvul-

lend cabaretprogramma van Jan 

Beuving in Theater De Dillewijn is 

85 minuten exact genieten van ge-

tallen en prachtige teksten, zowel 

voor alfa’s als bèta’s. 

Vanaf minuut één is die lange magere 

man, die zich presenteert als een wis-

kundige, aanwezig. Al direct pakt de 

winnaar van de Neerlands Hoop- prijs 

het publiek in met een fantastisch lied 

over de Stelling van Fermat. Een wis-

kundeverhaal dat zeker de alfa’s in het 

publiek niet begrepen, maar Beuving 

maakt er een onnavolgbaar woorden-

spel van. Elk woord in een bijna per-

fect schema van rijm en maat, met een 

briljante woordkeuze. Beuving noemt 

zichzelf de Raaklijn tussen een lin-

ker- en een rechterwereld, die van de 

intellectuelen en die van de voetbal-

lers (de man in de straat). Hij vertelt 

een hilarisch verhaal over FZO, zijn 

voetbalclub waarvan hij op toevallige 

wijze sponsor werd. Beuving heeft be-

grip voor de PVV-stemmers uit zijn 

sportomgeving, omdat zij een wereld 

vertegenwoordigen waar de culturele 

elite zich niet in verdiept. 

Beuvings programma is een aaneen-

schakeling van mooie teksten. Zoals 

het aangrijpende einde van meneer 

Van Vleuten die gemangeld door de 

zorgbureaucratie toch niet 

zo palliatief sterft. Wel 

volgens de regeltjes, is de 

cynische slotzin. Zijn lied-

jes zijn kwalitatief hoog-

staand, zeker door het 

gevoelige pianospel van 

Tom Dicke. Als de cabare-

tier zelfs met de overhead-

projector een kort college 

geeft over sinus, cosinus 

en de onbegrepen tangens 

worden de vooroordelen 

over de wiskundigen be-

vestigd, een 5- jarige opleiding tot au-

tist. Het leidt tot een lied van De Ver-

langens naar de Tangens. Met getallen 

Jan Beuving overspoelt publiek met cijfers en letters

en woorden raast Beuving door die 85 mi-

nuten. Ontroerend over Hans Freudenthal, 

de grondlegger van ons rekenonderwijs en 

scherp over de kunstwereld (= kut + NS). 

Zijn slotwens ‘Was de wiskunde maar wat 

wereldser of de wereld iets wiskundiger’ 

stopt precies op 0 minuten. 

ANKEVEEN - Op woensdag 25 ok-

tober is Meneer Monster terug in 

Theater De Dillewijn in Ankeveen 

met De Gruffalo. Hij heeft oranje 

ogen, een tong zwart als drop en 

paarse stekels van zijn staart tot 

aan zijn kop. Wie kent hem niet? De 

Gruffalo! De voorstelling is helaas 

uitverkocht. 

Een kleine muis wordt uitgenodigd 

om te komen eten, eerst door een vos, 

dan door een uil en vervolgens door 

een slang. Maar die zien hem zelf als 

een lekker hapje. Daarom verzint de 

kleine muis een list. Beleefd slaat 

hij de uitnodigingen af door te 

antwoorden dat hij vandaag bij de 

Gruffalo al een eetafspraak heeft. 

De Gruffalo? De muis legt uit hoe 

dat niet-bestaande griezelbeest er 

uitziet. De dieren schrikken zich 

een hoedje en druipen af. Maar 

dan komt de muis een echte Gruf-

falo tegen die er precies zo uit ziet 

als de muis heeft verzonnen. En de 

Gruffalo heeft helaas ook trek in 

een hartig hapje muis! Overwint de 

kleine muis zijn angsten voor die 

grote griezel? 

De Gruffalo uitverkocht

Expositie Meentwerk
Kunstzinnig talent laat zich zien tijdens 

het weekend van 28 en 29 oktober a.s. in 

het wijkcentrum De Kruisdam onder de 

naam ‘Meentwerk 2017’. Dit jaar heeft 

de expositie als thema ‘De schoonheid 

van afval’. De Kruisdam is beide dagen 

geopend van 13 tot 17 uur en de toegang 

is gratis. De Meent 5, 1218 CB Hilver-

sum  (naast de sporthal in de Hilver-

sumse Meent)

Foto: Lady M. Artistique

NEDERHORST DEN BERG- Na het 

enorme succes in het vorige seizoen 

is de organisatie van Concerten op 

de Berg er trots op dat het Hermitage 

kwartet op 11 november in de in-

tieme sfeer van de Willibrordkerk 

wederom haar topkwaliteiten ten 

gehore brengt. Aanvang: 20.15 uur.

 

Dit Ensemble is sinds 2015 hét vaste 

festivalkwartet van het Peter de Grote 

Festival te Groningen. Het kwartet 

staat ook op veel andere podia voor 

kamermuziek. Het Hermitage Kwartet 

is een mooie mix van ervaren en jonge 

musici: Jacobien Rozemond (viool) en 

Francien Schatborn (altviool) zijn bij-

zonder gerespecteerde musici in het 

Nederlandse muziekleven. Beide ver-

vullen een aanvoerderspositie in top-

ensembles van Nederland (Amsterdam 

Sinfonietta en het Radio Filharmonisch 

Orkest) en staan naast diverse grote so-

listen en kamermusici op nationale en 

internationale podia. Floor Le Coultre 

(viool) is met onderscheiding afgestu-

deerd aan het conservatorium van Den 

Haag en heeft al vele prijzen op haar 

naam staan. De Canadese cellist Wil-

liam McLeish (cello), die in Canada 

al opviel door zijn enorme kwaliteiten 

als solist en kamermusicus, studeerde 

in het najaar van 2016 af bij de be-

faamde cellopedagoog Michel Strauss 

in Den Haag. De musici hebben voor 

het concert van 11 november een ge-

weldig programma samengesteld dat u 

beslist niet mag missen. U kunt genie-

ten van een strijkkwartet 

van Haydn,  strijkkwartet 

op. 18 nr. 2 van Beethoven 

en tot slot het schitterende 

strijkkwartet van Ravel.

Kaarten

U kunt kaarten kopen bij 

Brinkers Mode en Lin-

gerie, Dammerweg 1. De 

kaarten kosten € 17,50 per 

stuk, inclusief program-

maboekje, koffie/thee in 

de pauze en een drankje 

na afloop. U wordt ver-

zocht contant te betalen, pinnen is he-

laas niet mogelijk. U kunt ook kaarten 

bestellen via de website (http://www.

concertenopdeberg.nl/ ). Als u via de 

Hermitage Kwartet terug in de Willibrordkerk

website kaarten bestelt, liggen deze 30 mi-

nuten voor aanvang van het concert op 

naam klaar bij de ingang van de kerk.

www.gallerymcsorley.com 
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Madelijn
Bedankt

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en 

Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft 

een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huis-

houden niet compleet zijn zonder behaarde 

vrienden. Pup Jagger, kat Madammeke en ko-

nijnen Antonio en Schnitzel horen er dan ook 

helemaal bij. Ze eet eitjes van haar eigen kipjes, 

wordt ‘s ochtends gewekt door haar eigen haan 

en rijdt in haar vakanties graag te paard door 

de natuur.

Afgelopen zaterdag openden de deuren van de 

tweede vestiging van mijn bedrijf. Twee maan-

den is er gewerkt om een mooie praktijkruimte 

te maken in Andy’s Dierensuper van de familie 

Van Henten te Loosdrecht. Twee maanden is 

er hard gewerkt om het vooral praktisch, hygi-

enisch maar ook gezellig te maken. En o jee, dat 

is zeker gelukt...

Ik sta tussen de ballonnen, voor de officiële en 

feestelijke opening. De welverdiende afsluiting 

van een leuke, drukke periode. Ik ben moe, vol-

daan, vol goede zin en heel trots maar vooral 

dankbaar. Dankbaar voor alles wat me nu weer 

overkomt. Natuurlijk heb ik er hard voor ge-

werkt en mijn best voor gedaan. En natuurlijk 

kan je geluk best een béétje afdwingen door een 

aardig mens te zijn, eerlijk en oprecht  te blijven 

en heel hard te werken. Maar je bent écht hele-

maal nergens als niemand je wat gunt. 

Ik kijk om me heen. De opkomst is groter dan 

verwacht. Echt een volle bak! Overal staan 

glazen en wordt ge-

praat. Marc en Sjef 

doen de catering. 

Allebei in hagelwitte koksbuis met sloof. ( Sjef 

héél sexy met korte broek eronder). Zij hebben 

de afgelopen tijd veel geduld met me gehad. 

Zonder hun steun was me dit allemaal nooit 

gelukt! De familie Van Henten is er natuurlijk 

ook. Zonder hun vertrouwen in mij en onze sa-

menwerking stonden we hier nu niet. 

Mijn onmisbare rechterhand Ingrid is er en 

deelt de goodiebags uit. Zij neemt me altijd zo 

veel werk uit handen. Mijn nieuwe collega Ja-

nina is er ook en zet alvast wat afspraken in de 

agenda. Zij wordt mijn steun en toeverlaat in 

Loosdrecht.

Het team van de Dierensuper komt ook even 

buurten. Zij stonden ook altijd voor me klaar. 

Dan zijn er nog mijn familie, vrienden en ken-

nissen die lieve berichtjes hebben gestuurd, 

Ikea- kastjes in elkaar hebben gezet, mooie ca-

deautjes hebben meegenomen en mijn verha-

len hebben aangehoord. En ook mijn clientèle 

die trouw met hun beesten op consult komt, 

heeft de tijd genomen even binnen te lopen.

Jullie allemaal dus heel erg bedankt! Want zon-

der jullie, die me alles gunnen en me altijd steu-

nen, zonder jullie was ik nergens. Toch? 

Madelijn de With

06- 22 73 21 36

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Spelen op het erf en in de 

boomgaard en het fantasti-

sche hooihok van IJsboerderij 

Van Herk. 

Op afspraak kan er ook pony 

gereden worden. Ons eigen 

gemaakte ijs smaakt ook in de 

herfst/winter heerlijk. Toegang 

op entreebasis. Ben je nog nooit 

naar onze jaarrond gezellige 

kinderfeesten geweest? Kom 

dan nu op  donderdagmiddag 

26 oktober na 14.00 uur , vrij-

dag  27 oktober na 11.00 uur of 

zaterdag 28 oktober na 11.00 

uur. We sluiten om 17.30 uur 

(Groot) ouders en kinderen 

zijn welkom.

IJsboerderij van Herk
Oud Loosdrecht. 06-41886840

www.ijsboerderijvanherk.nl

Herfstvakantie op de boerderij
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Kinderfeestjes

BUSSUM - Klimmen, boulderen, 

boogschieten, skiën en snowboar-

den en ook mountainbikes huren 

het kan er allemaal bij klim- en bui-

tensportcentrum Rock Steady in 

Bussum. Zowel bij mooi weer, als 

bij slecht weer omdat er activiteiten 

binnen én buiten gedaan kunnen 

worden.

Klimmen als Spiderman, 15 meter 

omhoog naar de top. Met als afsluiting 

een reuze bungy-swing van het balkon. 

Dat kan tijdens de vakantieaanbieding, 

een introductieles van 1,5 uur inclusief 

drankje, zakje chips en een bungy-

swing van het balkon voor 16,50 p.p. 

Tijdens schoolvakanties iedere dag om 

11.00 - 13.00 - 15.00 uur.

Neem een volwassen begeleider mee 

(mag ook gebruik maken van de aan-

bieding) en zorg voor sportschoenen 

met schone zolen. Wel altijd vooraf 

telefonisch reserveren. Rock Steady 

ligt aan de hei, daarom is het ook een 

goede startplek voor een mooie moun-

tainbike tocht. De mountainbikes zijn 

te huur bij Rock Steady. Meer informa-

tie, op de website of facebook.

Rock Steady, stoer, binnen en buiten

WIJDEMEREN- Wat voor kinderen de 

mooiste dag van het jaar moet wor-

den, is voor de ouders e/o verzorgers 

soms een heel gepuzzel. Uw kind is 

jarig en wil dat graag vieren met 

een groepje kinderen. Wensen wor-

den uitgesproken en samen bent u 

voornemens om er een onvergete-

lijke feestmiddag van te maken. Een 

mooi voornemen, maar hoe voert u 

die uit? Ontwikkelt en begeleidt u 

zelf alle feestplannen of besteedt u 

dit liever uit aan professionals?

Deze keuze is voor iedereen anders. 

Uw persoonlijke mogelijkheden spelen 

hierin een rol, uw locatie en misschien 

ook uw budget. Voor een weergave van 

de sfeer en invulling zijn wij uitgegaan 

van een betaalbare optie in onze regio.

Studio Saskia

Saskia de Vries (Studio Saskia) verzorgt 

al lange tijd met veel enthousiasme 

kinderfeestjes. U kunt daarbij gebruik 

maken van haar eigen kindvriendelijke 

locatie (inclusief atelier en ruime tuin 

met speelfaciliteiten) in Loosdrecht, 

maar ook kunt u haar ontvangen op 

een door u aangegeven locatie.

Haar Studio staat voor professioneel 

begeleide kinderfeestjes waarbij zij er-

naar streeft om u geheel te ontzorgen. 

Met een 2.5 tot 3 uur durend feestpro-

gramma leidt zij de jarige met zijn/haar 

gasten door een uitbundige viering 

waarbij hun vriendschap en het feest 

centraal staan. Tussendoor vindt er 

een bak-of knutselworkshop plaats (in 

overleg met u), waar zij een persoonlijk 

aandenken voor thuis maken. Tijdens 

het programma wor-

den er diverse traktaties 

aangeboden, aanvullend 

kan er gebruik gemaakt 

worden van een kinder-

menu om het helemaal 

af te maken. 

Kijkt u voor prijzen eens 

op sites van aanbieders 

(bovenstaande weergave 

via www.studio-saskia.

nl) en vergelijk het eens 

met uw begroting wan-

neer u hetzelfde feest 

van A-Z in eigen beheer 

houdt. Telt u daar de 

rust van uitbesteding bij 

op, dan kon u wel eens 

tot een verstandige keuze komen. 

Feest voor iedereen! 

Studio Saskia voor kinderfeestjes 

Kom in de herfstvakantie naar Imkerij 

’t Schuurtje aan de Oudloosdrechtse 

dijk 115 in Loosdrecht. Voor ouders,  

kinderen en begeleiders hebben we 

weer leuke activiteiten in onze ver-

nieuwde, verwarmde en sfeervolle 

boerenlandschuur. 

Je kunt  kaarsen,  zeepjes en kruiden 

badzout maken: stokkaarsen, fakkeltjes 

of dolfijntjes en sterretjes van echte bij-

enwas maken. Op de volgende dagen 

zijn we geopend: woensdag 25, vrijdag 

27 en zaterdag 28 oktober vanaf 12.00 

uur of  woensdag 1 november en zater-

dag 4 november vanaf 12.00 uur.

Voor al deze leuke activiteiten graag 

wel van te voren opgeven met hoe-

veel personen je komt want er kunnen 

maximaal 20 kinderen per keer mee-

doen. De activiteiten duren ongeveer 1 

a 2 uur. Kosten per kind:  €7,50 

Ouders en begeleiders kunnen mee-

doen en er is in de landwinkel vers 

gezette koffie of kruidenthee te ver-

krijgen, een heerlijke honingproeverij 

en voor de lekkere trek cupcakes en 

appeltaartjes. Voor de natuurkinderen 

is er een nieuwe speurtocht met zoek-

opdrachten naar bijtjes en  andere in-

secten. 

Graag van te voren opgeven bij 

Hetty Kastelein: 06-54345333 of 

mailen naar info@imkerij.nl

Kom naar Imkerij‘t Schuurtje

Bewaarstrook 
(voor in de agenda)

Goed om te bewaren want deze lijst is 

handig als u een kinderfeestje viert:

Studio Saskia

Compleet verzorgd kinderfeest 

met creatieve twist.

www.studio-saskia.nl

Imkerij ’t Schuurtje

Spelen en ontdekken voor jonge en wat 

oudere kinderen.  Van kaarsen maken tot 

interactieve rondleidingen.

http://www.imkerij.nl/

Rock Steady

Kom klimmen. Klimmen is stoer en 

spannend. Weet je dat je met je partijtje 

ook in Rock Steady kunt komen skiën.

www.rocksteady.nl

IJs en Activiteitenboerderij van Herk

Boerengolf voor iedereen en heerlijk 

boerderij-ijs. De boerderij is het uitgangs-

punt van onze activiteiten.  Pony’s en koeien 

verzorgen, skelteren, tractor rit, trampoline, 

spelen in het hooi.

www.ijsboerderijvanherk.nl

Wij wensen jullie een superleuke party!

Rock Steady

Zanderijweg 12-14  Bussum 

035-6925000 

info@rocksteady.nl

www.rocksteady.nl 

Facebook: 

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

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

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

Maandagavond om 
kwart voor zeven werden 
wij gealarmeerd  voor 
een prio 2 brandgerucht 
aan het Noordereinde. 
Bewoners roken daar 
een sterke brandlucht van rubber. Na onder-
zoek van de omgeving is er niets gevonden. Wel 
bemerkte wij een oliespoor in de bocht bij het 
Sweantje. Deze hebben wij verwijderd. Donder-
dagmiddag om half 6 moesten wij prio 2 voor 
onderzoek naar de Anton Smeerdijkgaarde. 
Daar stond op een parkeerplaats een “raketin-
stallatie” met een briefje erop “wordt zo opge-
haald”. Bij aankomst hebben wij het gevaarte 
van 2.50 meter hoog en ca. 50 cm dik bekeken 
en bleek het om een waterzuiveringsinstallatie 
te gaan. Vermoedelijk gedumpt. De gemeente 
hebben wij deze weg laten halen. Vrijdag op za-
terdagnacht om even over half 1 kregen wij een 
alarm Prio 1 persoon te water aan de Leeuwen-

laan. Daar lag een fiets 
in de berm tussen het 
fietspad en de vaart met 
een fles drank er naast. 
Mogelijk zou de persoon 
te water zijn geraakt. De 

fiets bleek wel op slot. Toch hebben wij voor de 
100% een gedeelte van de vaart uitgekamd met 
behulp van onze oppervlakte redders en de dui-
kers uit Nederhorst den berg. Er is niets aange-
troffen. De fiets is door de politie meegenomen. 
Op zondag op maandagnacht om kwart voor 1 
werden wij weer gealarmeerd voor een prio 2 
voor een CO meting in een woning aan de Kik-
kerbeet. Omwonenden hoorden een melder 
afgaan in de woning en hebben hierop de po-
litie gewaarschuwd. Deze hebben een raam ge-
forceerd en meneer uit de woning gehaald. Bij 
aankomst hebben wij geen CO kunnen meten. 
De melder welke het alarm veroorzaakte was 
vermoedelijk aan een nieuwe batterij toe.

Post ’s-Graveland
Nieuws Brandweer
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DOOR: HERMAN STUIJVEROndernemers

KORTENHOEF- Sinds een jaar ope-

reert Computerservice Gooi en 

Wijdemeren vanuit een ruim pand 

op de Koninginneweg. Voor eige-

naar Marcel Loogman (38) is het een 

terugkeer naar zijn jeugd. Ooit had 

zijn vader op deze plek een autobe-

drijf, met showroom en garage. 

“Ik vond auto’s wel leuk, maar als 

kind was ik vooral gek van gamen en 

computers. Ik was zo’n whizzkid die 

al vroeg bezig was met programme-

ren. Ik weet nog dat ik in de brugklas 

regelmatig onze wiskundeleraar kon 

helpen.” Na zijn opleiding aan de UVA 

werkte Loogman altijd in de IT- busi-

ness, ook een paar jaar in Tsjechië. 

Zijn partner Elena komt uit het land 

van Havel en is DTP ‘er, met een ei-

gen bedrijf EVOdesigns. Zij ontwerpt 

pdf ’s, logo’s en andere vormgeving 

voor schermen en drukwerk. 

“Het allerbelangrijkste is dat de con-

sument vertrouwen in je heeft. Soms 

moet je ervoor strijden om dat terug 

te krijgen, omdat ze door een ander in 

het verleden misleid zijn. Er zijn nogal 

wat vakgenoten die vaak kiezen voor 

een ondeskundige oplossing. Of half 

werk waardoor je na een paar maan-

den weer in de ellende zit” weet Loog-

man. Zijn stelling is dat alles op te los-

sen is, maar dat je als ondernemer wel 

duidelijk moet zijn. “Je moet de tijd 

nemen om iets te analyseren en niet 

te vlug iets afleveren. Ik leg me nooit 

vast in tijd, want je weet niet precies 

wat het probleem is.” De nieuwe on-

dernemer propageert het principe van 

de beste prijs-kwaliteitverhouding en 

daarbinnen de keuze uit diverse op-

ties, passend bij de klant. “Je moet heel 

goed weten waarvoor de apparatuur 

nodig is. Soms adviseer ik dus om een 

iets duurder maar beter product te ko-

pen. Klantvriendelijkheid is een beetje 

een uitgehold begrip. Dat zegt ieder-

een, ik kies ook voor duidelijkheid. 

En ik hoop dat onze klanten ons niet 

op dezelfde hoop gooien als andere 

computerbedrijven die voor de snelle 

oplossing kiezen.” Loogman vergelijkt 

zijn werk met dat van een dokter die 

vaak complexe problemen moet op-

lossen en daarvoor de tijd neemt.

One Stop Shop

Bij Computerservice 

Gooi en Wijdeme-

ren kunt u voor alles 

terecht: pc’s, tablets, 

laptops, notebooks, 

mobiele telefoons, 

abonnementen, soft-

ware en andere hard-

ware. U kunt zomaar 

binnenstappen om 

uw apparaat te laten 

repareren, maar een 

afspraak maken is 

wel zo handig. Marcel 

komt ook bij u thuis 

of bij uw bedrijf. “De verhouding tus-

sen zakelijk en particulier is ongeveer 

50-50. Ik ben behoorlijk flexibel, dus 

klanten kunnen mij altijd wel berei-

ken.” Op de overzichtelijke website 

staan alle diensten van het 24/7- be-

drijf, met webshop.

Daarnaast is in het pand een filiaal 

van DPD- pakketservice aanwezig. 

“Dit bedrijf past als een jas om mij. Ik 

hou van veranderingen, van nieuwe 

Marcel Loogman ‘Alles draait om vertrouwen’

NEDERHORST DEN BERG - Ondanks 

de regen  kunnen de organisatoren 

terugkijken op een geslaagde ba-

zaar, zeker wat de gezelligheid be-

treft. 

Een bazaar kan alleen slagen dankzij 

de vele vrijwilligers en  kopers. Na-

tuurlijk kunnen we ook niet zonder  

sponsors en we zijn dan ook heel blij 

met de winkeliers en andere onder-

nemers in het dorp, die ondanks de 

perikelen rond het plein ons enorm 

gesteund hebben. Onze dank gaat 

dan ook uit naar AH, Passiflora, Lidy 

Bloemsierkunst, firma Brinkers, The 

Golden Crown, Charley’s Dinner, het 

Spiegelhuys, de 7-Heerlijkheden, Bu-

00011 wint 1e prijs

Succesvolle bazaar Willibrordkerk

ontwikkelingen. In dat opzicht is dit een 

enorme uitdaging, want ik vind het heer-

lijk om samen met de klant een onver-

wachte situatie aan te pakken.”

Computerservice Gooi en Wijdemeren 
Koninginneweg 63 

1241 CW Kortenhoef; 

+ 31 624 584 035; csgw.nl; 

ma-vr: 09-19 uur; zaterdag: 10-17 uur. 

Kom ook leren drummen
ANKEVEEN- Met de komst van Marco 

Zondervan als de nieuwe drumleraar 

van De Vriendschapskring is er op de 

woensdagmiddag (dan heb je toch vrij) 

extra ruimte ontstaan voor nieuwe les-

sen. 

Bij de muziekschool van muziekver-

eniging De Vriendschapskring staat 

hiervoor een compleet drumstel met 

bassdrum, hi-hat, crash- en ridebek-

kens, tom toms, snare en floortom, 

waarop door Marco professioneel wordt 

lesgegeven. Des te eerder je met lessen 

begint, des te sneller speel je straks als 

drummer in een band. Wellicht samen 

met de gitaristen, die ook bij onze mu-

ziekschool les krijgen. Heb je belangstel-

ling om een echte drummer te worden, 

stuur dan even een mailtje naar info@

vriendschapskring.nl. Vermeld naast 

je naam ook je leeftijd, dan nemen wij 

zo snel mogelijk contact met je op. Kijk 

ook op www.vriendschapskring.nl 

Afgelopen zaterdag werd Rijk van den 

Ancker begraven op het kerkhof van 

de St.-Antonius in Kortenhoef. Ge-

heel in stijl werd de hobbyboer uit-

geleide gedaan op een boerenkar. In 

augustus keek Rijk in dit blad terug op 

zijn leven. “Ik heb er vrede mee dat ik 

niet lang meer te gaan heb.”

Rijks laatste rit

ter Groentespecialist, kapsalon Het 

Kniphoekje, Crea Juul, Kroon Schoe-

nen, Kroon Tweewielers, Kidz City, 

Kwekerij Kostelijk, Schoonheidssalon 

Gerda van de Berg, kapsalon Papilotte, 

Happy Food, Daalder Kaas, Visboer 

Goor, Bakkerij ’t Stoepje, Slagerij Ton 

Vernooy, Sanny Sport, Pizzeria Py-

ramide, Heleens Hairstyling en Boer 

Erik uit Loenen.

Rest ons nog de uitslag van de loterij 

te vermelden : de 1e prijs, het contante 

bedrag van € 125,-- is gevallen op lot-

nummer 00011; 2e prijs, de waarde-

bon van Albert Heijn van € 60,-- op 

lot 00689 en de 3e prijs op lotnummer 

02805 was de waardebon van € 25,-

- van de 7 Heerlijkheden. De andere 

prijzen vielen op de volgende num-

mers: de 4e op lot nr.   01987;de 5e: 

02675; de 6e: 01359; de 7e: 00421; de 

8e: 01696; de 9e:  00196; de 10e: 01950 

en nog 30 andere prijzen.

De volgende prijzen zijn nog niet 

opgehaald, de lotnummers:  02675; 

01696; 02655; 00934.

U kunt uw prijs afhalen door te bellen 

naar Anja van Huisstede 0294(25 40 

83) of e-mailen naar karinmijwaart@

gmail.com.  Vrijwilligers nogmaals 

hartelijk dank voor jullie inzet en ko-

pers voor jullie komst!
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NEDERHORST DEN BERG- 

Aankomende zaterdag 21 ok-

tober is de IJsclub Nederhorst 

den Berg aanwezig op ’t Plein 

aan de Voorstraat, in de mu-

ziektent. Daar zullen certifi-

caten verkocht worden, van 

10.00 uur tot 16.00 uur, voor 

alweer de 10e  editie  van 

Nederhorst on Ice. 

De certificaten in de voorver-

koop zijn met korting! Het 

certificaat houdt in dat je zes 

weken lang onbeperkt kunt 

komen schaatsen als de ijsbaan 

open is voor het vrij schaatsen. 

Dat is vrijwel elke middag uit 

school, bijna elke avond in de 

week, ‘t weekend én natuurlijk 

in de vakantie. De openings-

tijden en meer informatie over 

de evenementen zijn te vinden 

op de website: www.nederhor-

stonice.nl.

Voor de oudere jeugd orga-

niseren we op de woensdag-

avond de ijshockey clinic, wil 

je  komen schaatsen met een 

aantal vrienden, is dit wel de 

uitgelezen avond.

Wil je nog vrijwilliger worden, 

kan dit natuurlijk altijd, geef je 

op via info@ijsclubnederhorst.

nl 

Voorverkoop certificaten

NEDERHORST DEN BERG- 

Zaterdag 28 oktober 

wordt in Sportcafé de Blijk 

voor de 2e keer het Bergs 

Kampioenschap Darts geor-

ganiseerd. 

De inschrijving is geopend. 

Doe ook mee! en er zijn nu in 

korte tijd al 26 aanmeldingen. 

De voorwaarde voor deel-

name is simpel, iedere darter 

moet woonachtig (of woon-

achtig geweest) zijn in Neder-

horst den Berg. De hele avond 

zal in het teken staan van die 

ene vraag: Wie is de beste dar-

ter van Nederhorst den Berg?

28 oktober; 19:00 uur; Sport-

café de Blijk; € 5,- p.p.. In-

schrijven: www.madhoused-

arts.eu

Sport

WIJDEMEREN - Op woensdag 

8 november wordt alweer 

voor de dertiende keer het 

schoolschaaktoernooi van 

de gemeente Wijdemeren 

gehouden. De eerste drie 

teams, van de Jozefschool, 

zijn inmiddels al aangemeld, 

maar uiteraard rekenen we 

op veel meer teams.

Het toernooi zou in Ankeveen 

gehouden worden op de Jo-

seph Lokinschool, maar door 

het continurooster waar men 

daar mee werkt bleek dat niet 

haalbaar. Derhalve wordt er 

uitgeweken naar de Regenboog 

te Kortenhoef waar tussen 

13.30 en 17.00 uur de hersenen 

weer overuren maken. Zal de 

Warinschool dit jaar weer mee 

doen en met de prijs aan de 

haal gaan?

Vorig jaar deden ze het bij de 

regionale finales zeer goed, ze 

werden tiende van de veertig, 

zo hoog waren Wijdemeerse 

scholen nog nooit geëindigd. 

De top vijf is goed genoeg om 

deel te mogen nemen aan het 

Nederlands Kampioenschap.

Sponsors

Een paar sponsors hebben 

vorig jaar aangegeven dit jaar 

niet meer te zullen sponsoren, 

omdat hun kinderen de basis-

school inmiddels verlaten heb-

ben. De komende weken ga ik 

dus weer op zoek naar nieuwe 

sponsoren. Mocht uw bedrijf 

interesse hebben, dan verneem 

ik dat graag. Daar het een kin-

deractiviteit betreft zijn cafés, 

slijterijen, wijnhandelaren en 

tabakswinkels minder geschikt 

als sponsor.

Het is nog een verrassing wie 

dit jaar het toernooi mag ope-

nen, zeker is dat Johan Verburg, 

Gabri van de Schootbrugge en 

ondergetekende weer aanwezig 

zullen zijn om alles in goede 

banen te leiden.

We hopen weer op veel belang-

stelling van ouders, leerkrach-

ten en andere geïnteresseerden

Schoolschaaktoernooi 
Wijdemeren

Gordijnen en raambekleding, 

Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

Wĳ  zĳ n op zoek naar een servicemonteur t.b.v. controle brand-
blusmiddelen en noodverlichting en aanverwante artikelen.  Als 
servicemonteur ben je het visitekaartje van Tempo Voorneveld 
Brandbeveiliging. 
In deze afwisselende functie voer je onderhoud en controles uit aan 
kleine blusmiddelen, brandslanghaspels en noodverlichtingen bĳ  
een gevarieerde kring van vaste klanten Daarnaast ben je in staat om 
onze klanten pro actief te adviseren op het gebied van brandveilig-
heid. Je werkt nauw samen met onze medewerkers van de binnen-
dienst en het team monteurs in de buitendienst.  Jouw werkgebied is 
landelĳ k (Voornamelĳ k Gooi en Vechtstreek).
Functie eisen:
- Liefst in bezit van een REOB certifi caat  - Rĳ bewĳ s B
- Tussen de 20 en 35 jaar (m)  - Klantgericht
- Communicatief en sociaal vaardig   -Zelfstandig
- Gedisciplineerd en georganiseerd  - Representatief
- Enige elektrotechnische ervaring
Bedrĳ fsprofi el:
Voorneveld Brandbeveiliging is al ruim 40 jaar actief op het gebied 
van brandbeveiliging met als werkgebied vrĳ wel het hele land. 
Kwaliteit is voor ons een hoge prioriteit.
Herken jĳ  je in dit profi el, aarzel dan 
niet op contact met ons op te nemen. Contactgegevens:
 Tempo
 Voorneveld Brandbeveiliging
 Afdeling personeelszaken
 Kastanjelaan 20
 1231 ZA  Loosdrecht
 info@tempoholland.nl
 035-5823452

aannemersbedrijf

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

DOOR: PATRICK KREUNING

Wie is de beste darter van 
Nederhorst?
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Jeugd

JO19-1 wint ook hun 4e wedstrijd van 

het seizoen. Na de midweekse 0-2 zege bij 

VVZ werd er zaterdag met 3-5 gewonnen 

bij Wasmeer JO19-1.

JO13-1 doet het ook goed en kwam met 

een 1-3 zege terug van Hertha JO13-1. 

JO13-2 moest zijn meerdere erkennen in 

Zuidvogels. De meisjes O13 pakten een 

mooi 2-2 gelijkspel tegen Buitenboys

Info

Voor meer info, verslagen e.d. 

www.vvnederhorst.org of facebook.

Na vier competitiewedstrijden komt 

er wat zich op de krachtsverhoudin-

gen in de 4e klasse G. De voorzichtige 

conclusie is dat ’s-Graveland drie van 

de sterkste ploegen heeft gehad. 

In deze fase hoort het zelf niet daar-

toe. Een groot aantal blessures is hier 

mede debet aan. Tegen koploper Real 

Sranang kende het een bliksemstart. 

Na vier minuten knalde Vincent van 

Vuure de 0-1 binnen. De Amster-

dammers stelden in de loop van de 

wedstrijd echter orde op zaken met 

als resultaat een 5-1 nederlaag voor ’s-

Graveland. 

Senioren 

Overwinningen afgelopen weekend 

voor het 4e en 35+. Het 3e verloor nipt 

met 2-1 uit bij Waterwijk en iets dui-

delijker waren de nederlagen van VR1 

(1-3 tegen NVC) en Za2 dat met 6-1 

de eerste nederlaag van het seizoen 

leed. Het 2e speelde niet.

Meisjes onder 13

MO13-1 won vorige week woensdag-

avond haar competitiewedstrijd tegen 

Kockengen met 4-1. MO13-2 speelde 

‘gewoon’ op zaterdag. De leeftijdsge-

nootjes van Hercules waren met 6-1 

beter. 

Jongens onder 13

JO13-1 won voor de vierde opeenvol-

gende keer. Na een 2-0 ruststand werd 

SO Soest verder op afstand gezet en 

werd het uiteindelijk 9-0. Over twee 

weken probeert het de koppositie vast 

te houden tegen AFC Quick.

Algemene Ledenvergadering

Donderdag 19 oktober is de Algemene 

Ledenvergadering, waarin het bestuur 

aan de leden verantwoording aflegt 

over het in het afgelopen seizoen ge-

voerde beleid. 

Herfstvakantie: 

Schalke 04 trainingen

Op maandag volgen bijna 80 kinde-

ren trainingen van de Duitse profclub 

en dinsdag gaan er twee bussen naar 

Gelsenkirchen, naar het stadion van 

Schalke 04. 

Herfstvakantie: JO10-1 naar AZ 

Woensdag is JO10-1 in het kader van 

het samenwerkingsverband met de 

Alkmaarse club uitgenodigd voor het 

voetbaltoernooi van AZ.

Herfstvakantie: 4x4 toernooi

Tot en met aanstaande vrijdag kan 

de jeugd tot en met 14 jaar zich nog 

opgeven (zie www.svsgraveland.com) 

voor het 4x4 toernooi op donderdag 

26 oktober.

Voetballen in ’s-Graveland 

Verliezen van koploper

Sport

Nederhorst heeft de wedstrijd in 

Amersfoort tegen VVZA vooral voor 

de rust verloren. Er werd teveel 

ruimte weggegeven en ook de duels 

gingen meestal verloren. 

Vlak voor de pauze kopte Steven Stij-

vers in eigen doel hetgeen de 2-0 rust-

stand betekende. In de 37e minuut had 

de thuisploeg al een voorsprong gepakt 

door vanaf de linkerkant raak te schie-

ten. Op dat moment verdiend, omdat 

de ploeg makkelijker voetbalde dan de 

roodgelen.

Na de rust waren de rollen volledig 

omgedraaid. Nederhorst dicteerde de 

gehele tweede helft, maar wist ondanks 

het grote overwicht helaas maar wei-

nig uitgespeelde kansen te creëren. De 

sterk keepende Oscar Vrijhoef hoefde 

na rust maar een keer handelend op te 

treden. Tien minuten voor tijd viel de 

definitieve beslissing toen Jean Yves de 

bal binnen de 16 meter oppakte, omdat 

hij dacht een vrije trap te krijgen. De 

scheidsrechter had echter niet gefloten 

voor een overtreding en legde de bal op 

de stip. De wat te hoog uitgevallen 3-0 

werd zo het resultaat.

Senioren

Nederhorst-2 wist knap te winnen van 

koploper FC Almere. De gasten kwa-

men goed terug na een 3-0 achterstand 

tot 3-2. Het was Jeroen Bouwer die 8 

minuten voor tijd de bevrijdende 4-2 

en dus de winst aantekende. Het derde 

had weinig in te brengen tegen Geu-

zenMiddenmeer en verloor met 2-6. 

Het vierde kwam zonder punten terug 

uit Utrecht waar Kampong met 4-1 te 

sterk bleek.

Voetballen in Nederhorst 

Verloren wedstrijd met twee gezichten
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Nieuws Club 4711
Uitslag herfstcompeti-
tie biljarten. 
Maandag 9 okt.: M. 

Zieleman (5 pt.), B. 

Worp (4 pt.), Mw. D. 

Giavarra (3 pt.), J. Vrij-

burg (3 pt.), W. Clements (0 pt.). Stand 

aan kop: M. Zieleman 2-10, B. Worp 2-8

Uitslag onderlinge competitie BV 
Overmeer. 
Donderdag 12 okt.: W. Lam - M. Ver-

laan 0-2, T. Otten - J. Kloosterman 3-1, 

H. Stalenhoef - M. v.d. Velden 0-3, P. 

van ‘t Klooster - W. Clements 3-0

Stand aan kop: T. Otten 3-9, M. v.d. Vel-

den 4-9, W. Lam 5-8, P. van’ t Klooster 

5-8

Uitslag maandtoernooi koppelklaver-
jassen. 
Zaterdag 14 okt.: (bovenste 3 plaatsen, 

24 deelnemers) 1. Dhr. W. Vahrmeier & 

Dhr. J. van Wijnen (5038 pt.), 2. Mw. R. 

Schaap & Dhr. F. Snel (4990 pt.), 3. Dhr. 

E. van Spengen & Dhr. H. Tinmaz (4983 

pt.) (eerstvolgende maandtoernooi: za-

terdag 11 nov. a.s.)

Programma
Donderdag 19 okt. 19.30 uur: onder-

linge competitie BV Overmeer, zater-

dag 21 okt. 16.00 uur: herfstcompetitie 

biljarten, maandag 23 okt. 20.00 uur: 

Biljartclub 4711 tegen BV De Tram (1e 

ronde 5-kamp De Buuren)

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

uur, Overmeerseweg 5a¬† Nederhorst 

den Berg, tel. 06.20.40.80.58

ANKEVEEN- Op zondag 23 oktober 

om 13.00 uur ( tijdstip afhankelijk 

van het aantal deelnemers)  vindt bij 

de ARTV in Ankeveen weer het tra-

ditionele geitenwollensokken toer-

nooi plaats.

De tennisser nemen afscheid van de 

zomer, afscheid van de witte sokken, 

de korte broek en rok en zomerhemd-

jes. Geitenwollen sokken symboli-

seren de herfst, en hebben dus niets 

te maken met geitenwollensokken-

types, want die bestaan niet meer en 

zeker niet in Ankeveen, of toch wel ….

Graag nodigen wij u uit voor dit invita-

tietoernooi. Het is het laatste toernooi 

van het jaar, ofschoon de baan het hele 

jaar door bespeelbaar is, behalve wan-

neer het vriest. U kunt zich voor het 

toernooi individueel 

opgeven, maar u kunt 

ook één invité uitno-

digen. Wilt u meer in-

vités uitnodigen, over-

legt u dat dan even. U 

speelt in dit toernooi 

drie wedstrijden, met 

een heren-, dames- of 

mixed dubbel, een en 

ander afhankelijk van 

het aantal inschrijvin-

gen. 

De deelname aan dit 

toernooi is gratis. U 

dient zich voor maan-

dag 17 oktober op te geven door een 

mail te sturen naar de ARTV: anke-

veensertv@gmail.com

Geeft u zich snel op en laten we er 

weer een sportief en gezellig toernooi 

van maken!

ARTV Geitenwollensokken toernooi

ASV Petanque ‘91
Het jeu de boulestoernooi  van ASV 

Petanque’91 van zaterdag 21 oktober is 

wegens omstandigheden verplaatst naar 

zaterdag 28 oktober. De aanvang is om 

11.00 uur
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ANKEVEEN / KORTENHOEF- Steek jij 

graag de handen uit de mouwen? 

En ben je een echt natuur- en bui-

tenmens? En woon je in de buurt 

van de Ankeveense plassen of de 

Kortenhoefse plassen? Dan is de 

functie van vrijwilliger natuurbe-

heer iets voor jou. 

Samen met andere vrijwilligers ga je 

op dinsdag of op vrijdag aan de slag in 

een van de twee natuurgebieden. Met 

een boot vaar je elke week naar een 

mooie plek, vaak niet toegankelijk voor 

bezoekers. Daar ga je jonge boompjes 

omzagen op legakkers en rietlanden. 

We werken van 9.30 tot 14.30 uur. Na-

tuurmonumenten zorgt voor kleding, 

handschoenen, laarzen, en gereed-

schap. 

Bijzondere vogels en planten

De Ankeveense en Kortenhoefse plas-

sen zijn een mooi natuurgebieden, 

waar bijzondere vogels en planten 

voorkomen. Natuurmonumenten wil 

dit gebied zo veel mogelijk open hou-

den. Op die manier kunnen moeras- 

en rietvogels, zoals de snor, rietzanger 

en kleine karekiet, hiervan profiteren. 

Om dit voor elkaar te krijgen, heeft Na-

tuurmonumenten voldoende vrijwilli-

gers nodig. In dit natuurgebied is al een 

enthousiaste vrijwilligersgroep actief, 

maar we zoeken versterking.

Geïnteresseerd?

Past de functie van vrijwilliger natuur-

beheer bij jou? Neem dan contact op 

met boswachter Niels Schouten, 06 – 

54 29 52 04 of n.schouten@natuurmo-

numenten.nl. 

Natuurmonumenten zoekt buiten-
mensen 

Achterpagina DOOR:  HERMAN STUIJVER

In het weekend van 14 en 15 oktober werd 

op het Hilversums Kanaal voor de 32e keer 

de Tromp Boat Races gehouden. Onder luide toejui-

chingen van fans passeerden 730 ploegen de Kanaal-

Wijdemeren in Beeld

We gaan weer gezellig klaverjassen in de 

sportkantine de Blijk op dinsdag avond 

van 20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 septem-

ber tot mei/juni. Nieuwe leden  van harte 

welkom

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

uur: Repaircafé Wijdemeren. In de Bras-

serie van Veenstaete te K’hoef. Weg-

gooien? Mooi niet! Zie: www.natuurlijk-

wijdemeren.nl of bel: Marjolijn Bezemer: 

06- 48545227.

Behoefte aan een regelmatig bezoekje, een 

wandelingetje? Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@hu-

manitas.nl of 035-6286093.

Kom gezellig bridgen  op donderdag-

avond om 19.30 uur bij Bridgeclub Wij-

demeren; locatie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 

035-6561131 of www.bcwijdemeren.nl

Verzorgingshuis Amaris De Kuijer heeft 

een uitgebreid aanbod activiteiten en 

voorzieningen, waar u ook als wijkbe-

woner gebruik van kunt maken. Denkt u 

bv. aan de thuiszorg van Amaris of onze 

maaltijdenservice. Meer info: www.ama-

ris.nl/dekuijer of 085-0214040.

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 brid-

gen? Informeer vrijblijvend. Ook nieuwe 

gevorderde leden zijn welkom bij onze 

bridgeavonden op donderdag in De Berg-

plaats. Info: 0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Kort nieuws


