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KORTENHOEF- De eerste Ken uw 

Dorp Quiz in 2015 was een ongekend 

succes en maakte veel los bij de inwo-

ners in ’s-Graveland en Kortenhoef. 

Bij de inschrijving voor de 2e editie 

bleek het enthousiasme nog steeds 

aanwezig, want binnen 10 minuten 

waren de 36 plekken vergeven. En 

het leuke is dat er ook veel nieuwe 

teams hebben ingeschreven. 

DOOR: ANDRÉ JANMAAT

De Curtekenners, Persmuskieten, 

Nieuw Kortenhoef, Googleaars, Im-

portanto’s, Luijers, Agatha Quiztie en 

31 andere teams popelen van onge-

duld om zaterdag vanaf 17.00 uur aan 

de slag te gaan met hun kennis over 

de dorpen. Voor de organisatie is het 

de uitdaging om de teams van maxi-

maal 15 personen te verrassen met 

uiteenlopende vragen en opdrachten. 

Temeer omdat verwacht wordt dat de 

organisatie in de teams nu beter zal 

zijn dan bij de eerste keer, men zal be-

ter voorbereid zijn. 

Het mooie is dat het prijzengeld ge-

heel naar het goede doel gaat. Elk 

team mocht een doel aangeven. Dat 

varieert van de Mentelity Foundation 

tot de plaatselijke EHBO. 

Vragen

En wat de Ken uw Dorp Quiz (in de 

volksmond beter bekend als ‘KUD 

Quiz’) uniek maakt is, dat alle vra-

gen betrekking hebben op de dorpen 

’s-Graveland en Kortenhoef. Want de 

doelstelling is tweeledig: een gezellige 

avond met vrienden/familie én meer 

leren over de dorpen. En wie denkt dat 

de quiz alleen maar gaat over histori-

sche feiten heeft het mis. Het gaat ook 

over evenementen, ondernemingen, 

scholen, recreatie en vrije tijd, sport, 

leefomgeving, poli-

tiek en nog veel en veel 

meer. Er zullen vragen 

bij zitten waarvan de 

deelnemers later zullen 

denken: ‘dat ik dat daar 

nog nooit eerder op heb 

gelet of dat heb gezien 

of geweten’.

Quiz

De teamcaptains wor-

den zaterdag 28 ok-

tober om 17:00 uur verwacht in de 

Dobber waar zij uitleg krijgen over 

de quiz en het quizboek in ontvangst 

nemen. Daarmee keren zij terug naar 

hun teams die ongetwijfeld nieuws-

gierig zullen zijn. Laptops, tablets en 

mobiele telefoons opgeladen en inge-

schakeld om antwoorden op internet 

te vinden of hulplijnen te raadplegen. 

Naast het beantwoorden van de vra-

gen maken uiteenlopende opdrachten 

ook deel uit van deze dorpsquiz. Het 

ingevulde quizboek moet voor een 

bepaald tijdstip worden ingeleverd bij 

de organisatie. De organisatie heeft 

een compleet reglement opgesteld 

(zie website). Elk team krijgt toegang 

tot een eigen pagina om vragen na te 

kunnen kijken.

Ondernemers

Behalve door sponsoring zijn diverse 

Kortenhoef zoekt uitdaging in 
Ken uw Dorp Quiz 

ondernemers ook op een andere wijze be-

trokken bij de quiz. Zo was er al een leuke 

advertentie van Briljant Optiek te lezen 

met een knipoog naar de Ken uw Dorp 

quiz en Albert Heijn verkoopt speciaal 

voor de quiz de Kortenhoefse huismix in 

kleine zakjes. En wie weet wat er nog volgt 

vanuit de ondernemers. Het geeft aan dat 

de quiz niet alleen leeft bij de deelnemers, 

maar een echt dorpsevenement is gewor-

den. 

Prijsuitreiking

Op zaterdag 25 november komen alle 

deelnemers bij elkaar in De Drie Dorpen 

waar ze de antwoorden op een aantal vra-

gen zullen krijgen, maar bovenal te horen 

krijgen welk team de winnaar van de Ken 

uw Dorp Quiz 2017 is geworden en een 

mooi bedrag aan hun goede doel mogen 

schenken. Geheel in stijl wordt de avond 

afgesloten met een gezellig feest. Waarna 

met smart wordt vooruit gekeken naar de 

editie van 2019. Zie ook: www.kenuwdorp.

nl  (ook op Facebook).

PvdA en GroenLinks in Wijdemeren kondigen aan 

dat de samenwerking tussen beide partijen wordt 

voortgezet. De afgelopen periode is naar volle te-

vredenheid verlopen. 

De besturen gaan de leden op de gezamenlijke leden-

vergadering  op 1 november voorstellen PvdA ‘er San-

dra van Rijkom op nr.1 en Stan Poels van GroenLinks 

op nr. 2 van de verkiezingslijst te plaatsen. Van Rijkom 

is sinds 2014 wethouder en Poels is fractievoorzitter 

van de tweemansfractie. Volgens de besturen bevat de 

kandidatenlijst na Sandra en Stan ambitieuze nieuwe 

gezichten waarmee ze in de komende raadsperiode een 

succesvolle fractie zullen neerzetten. De kandidatenlijst 

wordt na vaststelling door de leden bekend gemaakt.

Sandra en Stan trekken de kar

Amicitia, KUD-winnaars 2015, 

wil zijn wisselprijs niet teruggeven

Computerservice Gooi en 
Wijdemeren
Onder het artikel over Computerservice 

Gooi en Wijdemeren in week 42 stond 

helaas het verkeerde telefoonnummer. 

Onderstaand de juiste NAW- gegevens: 

Koninginneweg 63; 1241 CW Korten-

hoef; +31 624 684 035; csgw.nl; ma-vr: 

09-19 uur; zaterdag: 10-17 uur.
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 29 okt.: 09.30 uur: 
 W. Balk.
◗ St. Martinus     
 Za. 28 okt.: 19.00 uur: 
 J. Dresmé, 
 Do. 2 nov.: 19.00 uur:  W. Balk, 
 Vr. 3 nov.: 09.30 uur: W. Balk. 
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 29 okt.: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.

Verzorgingshuizen 
◗  De Kuijer 
 Wo. 1 nov.:  11.00 uur:  W. Balk.
◗  Veenstaete 
 Vr. 3 nov.:  15.00 uur:  J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 29 okt.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel    
 Zo. 29 okt.: 10.00 uur:  
 Ds. J. Bodisco Massink.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 29 okt.: 09.30 uur: 
 Prof. dr. W. Balke,
 Wo. 1 nov.: 19.30 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 29 okt.: 09.30 uur: 
 Ds. A. van Duinen,
 Wo. 1 nov.: 19.30 uur:  
 Ds. P. Stam.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 29 okt.: geen dienst

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
 Zo. 29 okt: 10.00 uur: 
 G. Blonk.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 29 okt: 10.00 uur: 
 Herdenkingdienst Herv. Grote Kerk
 500 jaar Reformatie
  16.00 uur: Ds. Klaas de Vries.

GooiTV
Vanaf 25 oktober zendt GooiTV de volgende programma’s uit:

TV Magazine met o.a.: hoe wordt een geleidehond opgeleid, oproep 

voor nieuw kunstwerk op sokkel Veerplein in Bussum en voetbalclub 

SDO bestaat 100 jaar; In RegioHub gaat het over de opening van het 

nieuwe centrum voor jeugd en gezin, waar ook het consultatiebu-

reau en het bureau leerplichtzaken gehuisvest zijn;

In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt met Han ter Heegde 

(burgemeester Gooise Meren), Cees van Apeldoorn (‘Republiek 

Hakkelaarsbrug’) en Friso van Voorthuizen (Wijdemeren 2020) over 

gemeentelijke herindelingen en afsplitsingen; 

In De serie ‘De dag van Andreas’ doet Andreas van der Schaaf verslag 

van het wijnfestival in Bussum.

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. 

Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
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. 17.00 u. Ken Uw Dorp Quiz Kortenhoef, ‘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

ma. 30 okt. 20.00 u.  Bewoners over bestuurlijke herindeling Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

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

woe 1 nov 9.30 uur  Koter & Groter Café  Julianaweg 11A,  Kortenhoef

wo. 01 nov. 20.15 u. Film ‘The Imitation Game’ De Dillewijn, Ankeveen

do. 02 nov. 20.00 u. Raad over bestuurlijke herindeling  Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

do. 02 nov. 20.15 u. Concert kwartet viool, cello en piano Oude Kerkje, Kortenhoef

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

vr. 03 nov. 20.00 u. Jazzconcert Timeless Swingband NH kerk, Noordereind, ‘s-Gr. 

vr. 03 nov. 20.15 u. Concert Serafino Strijkkwartet Jagthuis,Middenwg88, NdB.

za. 04 nov. 11.00 u. Toernooi ASV Petanque Piet Koster Plein, Ankeveen

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

zo. 05 nov. 15.00 u. D3D Jamsessie De Drie Dorpen, Ankeveen

di. 07 nov. 20.00 u.  Begrotingsraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

wo. 08 nov. 13.30 u. Schoolschaaktoernooi Regenboog, 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

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

•  In overleg met de regiogemeen-

ten heeft wethouder Van Henten 

besloten om voortaan één laagste 

tarief in te stellen voor hulp in de 

huishouding en dagbesteding. Het 

startbedrag wordt 17,50 per maand 

eigen bijdrage vanaf 1 januari 2018. 

Overigens is wat je zelf moet betalen 

afhankelijk van je inkomen. Het ver-

schil is dat nu de WMO en Jeugdver-

ordening- tarieven op één lijn zitten.

•  Financieel wethouder De Kloet had 

ook positief nieuws. Uit de laatste 

post van het kabinet (Septembercir-

culaire) bleek dat Wijdemeren in to-

taal € 440.000 krijgt uit het Gemeen-

tefonds in 2017. 

•  Er komen 325 zonnepanelen op het 

dak van het gemeentehuis. Niet al-

leen scheelt dat in de uitstoot van 

kooldioxide, het levert ook jaarlijks 

78.000 kWh op (zoveel als ongeveer 

15 huishoudens). Door deze bespa-

ring, samen met de ledlampen, zal 

Wijdemeren 30% minder energie-

kosten betalen. 

•  De website van de gemeente is ver-

frist. Hij is ook gebruiksvriende-

lijker geworden, zodat inwoners 

eenvoudiger kunnen vinden wat zij 

zoeken. Omdat de bestuurlijke toe-

komst van Wijdemeren ongewis is, 

is ervoor gekozen geen nieuwe web-

site te bouwen. De meest gezochte 

producten en diensten hebben een 

prominente plek op de homepage 

gekregen. Zo zijn deze zaken makke-

lijker vindbaar. Aan de hand van de 

statistieken en de actualiteit kunnen 

de knoppen op de homepage wisse-

len. De gemeente werkt voortdurend 

aan het verbeteren van de digitale 

dienstverlening. De volgende stap 

is het digitaliseren van de formu-

lieren. Nu staan er voornamelijk 

pdf-formulieren op de website. De 

bedoeling is dat deze gedigitaliseerd 

worden. De gebruiker vult online 

een formulier in en verstuurt hem 

direct naar de gemeente. Daarnaast 

zijn steeds meer zaken vanuit huis te 

regelen. Inwoners kunnen hun ver-

huizing doorgeven, uittreksels en af-

schriften opvragen en aangifte doen 

van een geboorte of voorgenomen 

huwelijk. Vanaf 23 oktober kunnen 

ook de intake voor rijbewijzen en 

reisdocumenten via de website gere-

geld worden. Mensen hoeven dan al-

leen naar het gemeentehuis voor de 

handtekening en een foto. 

Goed nieuws gemeente

In memoriam Dick Stobbe
Geheel onverwacht is, tijdens zijn vakan-

tie in Italië, Dick Stobbe overleden. Hij 

werd 78 jaar.

Hij was bekend als oud-directeur van 

L.T.L. in Loosdrecht, nu Luchttechnische 

Industrie Loosdrecht. Als ondernemer 

kennen we hem ook van zijn vele werk-

zaamheden voor de toenmalige ‘Indus-

trie en Ambachts Kring Loosdrecht’, wat 

later de Ondernemers Kring Loosdrecht 

werd. Hij is vele jaren bepalend geweest 

voor het beleid van de OKL, eerst als 

secretaris en later als voorzitter. Onder 

zijn bezielende leiding heeft destijds de 

herinrichting van het industrieterrein 

De Rading plaats gevonden, en hij was 

betrokken bij het tot stand komen van 

het bedrijventerrein De Zodde. Door zijn 

niet aflatende inspanningen was het le-

dental van de OKL aanzienlijk gegroeid. 

Toen hij als voorzitter statutair moest 

aftreden en niet meer herkiesbaar was, 

is hij benoemd tot ere-lid van de vereni-

ging. Dit bleef hij uiteraard na het samen 

gaan in 2014 van OKL met OCW, waarna 

de vereniging als Ondernemend Wijde-

meren verder ging. Ook daarna kwamen 

we hem bij vele activiteiten nog tegen.

Wij verliezen in hem een gedreven en 

betrokken lid, die mede heeft bijgedra-

gen aan het succes van onze vereniging. 

We gedenken hem met respect en dank-

baarheid voor zijn inspanningen, en we 

bewaren de vele mooie herinneringen.

Namens het bestuur, Wim Lorjé

Voorzitter OW

WIJDEMEREN- Burgemeester Freek 

Ossel won zijn weddenschap dat 

de welgevulde agenda met diverse 

belangrijke agendapunten voor 

middernacht zou zijn afgerond. 

Exact om 23.58 uur hamerde hij af. 

De Oud Loosdrechtsedijk tussen ’t 

Bruggetje en de brandweerkazerne 

krijgt vóór 1 april 2018 een nieuw 

versmald wegdek inclusief een 

fiets- en voetpad aan beide zijden. 

Plus dat het tienjaren miljoenen-

plan om de Oostelijke Vechtplassen 

op te waarderen zelfs met applaus 

unaniem werd goedgekeurd.

Dat de lokale politici niet tot de vrij-

dagochtend hoefden te vergaderen, 

kwam mede doordat een debat over de 

kwakkelende belastingsamenwerking 

met Stichtse Vecht en Weesp niet door-

ging. Het werd op verzoek van Stan 

Poels (PvdA/GrL.) van de agenda ge-

haald, omdat de raad eerst een tweede 

onderzoek over twee versies van een 

begroting wil afwachten. Dan is het to-

taalbeeld compleet.

Sieta Vermeulen, de VVD- eenpitter, 

heeft er een tweede jonge fractie- assis-

tent bij. Na Kerstin Heuperman werd 

nu Niek Schut beëdigd. 

De reconstructie van de dijk kende 

een lange voorgeschiedenis. Na een 3e 

ronde informatie met aanwonenden 

moest de raad nu een knoop doorhak-

ken. Althans volgens de meerderheid 

van CDA, PvdA/ GroenLinks, Dorps-

belangen en Onafhankelijk Liberaal. 

De oppositiepartijen vonden dat het 

plan niet voldoende gedragen werd 

door de bewoners, dus stemden VVD, 

D66 en De Lokale Partij ( 5 van de 

18) tegen. Vooral Alette Zandbergen 

(DLP) maakte werk van haar verweer. 

Zij meende dat te smalle fiets- en voet-

paden en een rijbaan die geschikt is 

voor te hoge snelheid de onveiligheid 

bevorderde. Bovendien wees ze erop 

dat deze weginrichting strijdig is met 

de plannen van Wijdemeren om een 

aantrekkelijk routenetwerk voor re-

creanten te creëren. Er waren betere 

alternatieven voor een investering van 

7 miljoen. Ook Sieta Vermeulen vond 

dat fietsers de dupe waren. Het idee om 

aan één kant geen voetpad aan te leg-

gen en die extra ruimte aan de fietspa-

den toe te voegen, vond ze de moeite 

waard. Martin Vuyk van OLib stipte de 

onhaalbaarheid van sommige ideeën 

aan. DB ‘er Ria Hennis verwoordde een 

standpunt van de meerderheid dat er 

nu eenmaal niet meer breedte is, terwijl 

CDA ‘er Torsing zelfs zijn wethouder 

complimenteerde. Die had er alles aan 

gedaan om aan zoveel mogelijk wensen 

tegemoet te komen. 

Wethouder Theo Reijn zei dat het weg-

laten van een voetpad aan één zijde een 

kwestie van onveiligheid was, als ver-

keer vanuit de uitritten rechtstreeks op 

het fietspad kwam. Hij bleef erbij, ge-

steund door deskundigen, dat ook na 

een jaar overleggen de huidige optie de 

beste zou blijven. 

Unaniem

Alle partijen waren blij dat er een me-

gaproject komt om natuur en recreatie 

in Loosdrecht en omgeving fors op te 

waarderen: het Gebiedsakkoord van 

77 miljoen dat in 10 jaar door provin-

cie, gemeenten, Natuurmonumenten, 

recreatieondernemers en vele andere 

partijen wordt ingezet om veel plan-

nen te verwezenlijken. “Een knap staal-

tje samenwerking” zei René Voigt van 

Dorpsbelangen Het klonk Stan Poels als 

‘groene muziek in de oren.’ Doch Mar-

tin Vuyk van OLib wees op ‘de olifant 

in het dossier’ waarmee hij doelde op 

3 projecten waar veel tegenstand tegen 

bestaat, nl. het kanaal door de Loender-

Besluitvaardige gemeenteraad sluit 
voor middernacht

veense plas, de vaarverbinding door de ‘s- 

Gravelandse Vaart en de baggereilanden in 

de Stille Plas. Die vrees werd gedeeld door 

alle partijen. Wethouder Jan-Jaap de Kloet 

verzekerde nogmaals dat het ging om een 

principeakkoord, waarbij het Uitvoerings-

programma waarin deze projecten staan 

genoemd, ‘dynamisch’ is. Daar kan nog 

van worden afgeweken. Alternatieven zo-

als de Werkgroep Behoud Loenderveense 

Plas die aandraagt, zijn bespreekbaar. Dat 

gold ook voor de Stille Plas. De wethouder 

toonde ook een groot vertrouwen in de op-

handen zijnde MER-procedure. Dat Gert 

Zagt van De Lokale Partij alsnog met drie 

amendementen kwam om te borgen dat de 

bovenstaande projecten niet konden wor-

den uitgevoerd, werd op z’n zachtst gezegd 

door allen ‘overbodig’ geacht. 

Foto: Douwe van Essen // WWK
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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

Programma november 2017

The Imitation Game Film
Woensdag 1 november 

Aanvang 20.15 uur. Kaarten € 6,50

Bultpop Concert
Zondag 5 november  

Zaal open 16.00 uur. Aanvang 16.30 uur 
(beperkt aantal zitplaatsen)
Kaarten € 7.00 aan de deur

Voorverkoop € 6.00 
via het Wapen van Ankeveen

Theo Nijland Kleinkunst
 Programma: Desalniettemin

Zondag 12 november 
Aanvang 15.30 uur. Kaarten € 18.00

Expositie L!CHT
17, 18 en 19 november

Na het succes van expositie ‘Blauw’ 
van vorig seizoen, nu expositie ‘Licht’.

Een verrassende combinatie van kunst, 
kunstenaars, muziek, voordracht en eten. 

Deze keer helemaal in het teken van ‘Licht’. 

Johan Goossens Cabaret
Programma: Vlam (try out)

Zaterdag 25 november 
Aanvang 20.15 uur. Kaarten € 15.00

Theater De Dillewijn • Stichts End 57

1244 PL Ankeveen • info@dedillewijn.nl

www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

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

 

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

  

Cito Transport: Lev: zand, 

grond, grind, ook in bigbags le-

verbaar. Gemalen veengrond, 

menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/

betonklinkers. Middenweg 106, 

Ned. Den Berg. 0294-251451.

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Aangeboden Huishoudelijke

Hulp. tel: 06 858 127 97

BELLE MAKELAARDIJ

Je bent zo verkocht!!! 

Gratis waardebepaling?

Bel: 035-656 0235

Div. bedrijfs/opslag ruimtes 

te huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2 

Ind. Terrein “De Slenk” Telnr: 

035-656 3517 Frans@verhui-

zers.nl

Zoek je een leuke bijbaan in 

de bediening met goede ver-

diensten en in een enthousiast 

team in één van de beste res-

taurants van het Gooi? Kijk op 

restaurantvlaar.nl/vacatures of 

bel tel. 035-6561661. 

VERANTWOORD AFVALLEN !

www.vetslank.com Ankeveen

Irene Voshol, gewichts-

consulent/ fysiotherapeut

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Aangeboden: Huishoudelijke

hulp. 06-49150270.

Iphone schermreparatie 

PC Reparatie

Aan huis of op het werk

Gecertificeerd keurmerk

www.pc-wijdemeren.nl

035-8884637

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

TE HUUR: luxe kantoor-/ op-

slag- / praktijk- / atelierruimte

in een prachtige omgeving. Met

ruime parkeergelegenheid. Vrijblij-

vend bezichtigen. Ook voor kortere 

tijd te huur. Tel. 035-6562178.

Gevraagd:

65-plusser M/V, voor

productie en magazijn-

werkzaamheden voor ge-

middeld 8-14 uur per week,

geheel flexibel 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

NIEUW YOGABLOK: start 

wo-av 01/11 in de Warinschool 

20:00. Nog een paar plaatsen vrij, 

dus geef je snel op! 06-41814252/

info@prismacoaching.nl

Onafhankelijk financieel advies? 

www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Met ENERGIE het weekend 

in? Dat kan na het bijwonen

van 5 unieke Masterclasses

www.nlplu.nl/feel-good-

friday 0655712305

LEUKER LEVEN GROEP: 

do-av 09/11 06-41814252/

info@prismacoaching.nl

Scheiden los je samen op 

www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Te huur gevraagd:

een schuur met een stukje

land erbij. Te gebruiken 

als werkplaats en/of 

recreatie . Reacties : 

arien@ariendevries.nl of

0653393708 H. van Winkoop

OPSLAGRUIMTE TE HUUR

LOCATIE DE SLENK ANKEVEEN

12 m2 € 100,00 p/maand

9 m2 € 75,00 p/maand

Tel : 0655360880

FAMILIEOPSTELLINGEN: 

zo-mi 10/12 06-41814252/

info@prismacoaching.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

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

Woning compleet met inventaris op erfpachtgrond a/h water 
met o.a. diverse aansluitingen. Parkeerplaats voor 2 auto’s. Aan-
legsteiger 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.
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

KORTENHOEF- Of de Onafhankelijk 

Liberalen Robby Israel en Martin 

Vuyk krachtig de verkiezingen van 

2018 zullen ingaan, valt te bezien. 

De belangstelling voor hun eerste 

openbare bijeenkomst zaterdag jl. 

in de Oude School was niet bijzon-

der groot.

Wellicht zullen de komende maan-

den de acht belangstellenden worden 

aangevuld met meer Wijdemeerders 

die de denk- en doekracht van OLib 

willen versterken. Israel en Vuyk lie-

ten zich in ieder geval niet uit het veld 

slaan, met volle overtuiging deelden 

ze hun motieven om aan de plaatselij-

ke politiek mee te doen. Robby Israel 

herhaalde nog eens dat niet de inte-

griteitsschendingen van veel VVD ‘ers 

de reden was dat ze hun lidmaatschap 

opzegden, want ‘dat gebeurt bij elke 

partij’, maar het feit dat de VVD- top 

niet duidelijk afstand nam van deze 

kwalijke gang van zaken (o.a. fraude 

van ex-voorzitter Keizer- red.).  

Met een heldere powerpoint toonde 

Martin Vuyk aan hoe een gemeente-

raad werkt. Dat raadsleden altijd ‘voor’ 

of ‘tegen’ moeten stemmen, blanco be-

staat niet, vonden de heren een weef-

fout in het democratisch bestel. Het 

standpunt over de bestuurlijke herin-

deling is en blijft dat OLib inziet dat 

Wijdemeren niet in staat is zelfstandig 

te blijven. Er is niet genoeg kwaliteit 

en kwantiteit bij de ambtenaren, be-

stuurders en raadsleden, vindt het 

tweetal. “Dat alleen Hilversum ons wil 

hebben, is vervelend. Maar je moet re-

alistisch zijn” zei Martin Vuyk. Waarna 

hij teruggreep op zijn judo-beeld-

spraak “rol mee en probeer het beste 

resultaat eruit te slepen”. Vervolgens 

plakten de aanwezigen ieder 5 post-it 

velletjes met prioriteiten op de wand, 

want OLib wil graag een Top 5 -Zor-

gen samenstellen. Dat leverde beken-

de punten als verkeer, woningbouw 

en ozb- belasting op. En uiteraard, het 

issue waarmee de Onafhankelijk Libe-

ralen zich hebben gemanifesteerd, die 

overbodige vijfde afvalbak. Scheiden 

van groen, glas, papier en restafval als 

onderdeel van de recycling is prima. 

Maar vooraf scheiden van het plastic 

is aantoonbaar duurder en niet beter 

OLib’s voorbereiding op verkiezingen

voor het milieu had onderzoek aange-

toond. “Die 5e bak van de GAD kost ons 

24 miljoen” zei Robby Israel die er ook 

voor pleitte dat duurzaamheid altijd in ba-

lans moet zijn met de economie. Tot slot 

deelde het OLib- duo contactformulieren 

uit, want uiteraard willen ze meer mensen 

die hen in denken en daden ondersteunen. 

Op de website (www.olib.nl) treft u nog 

meer informatie. 

Foto: Douwe van Essen // WWK

 Een protest tegen Vaart in de Vaart 

ongeveer 6 jaar geleden

HAARLEM - Terwijl de discussie over 

een vaarverbinding via het Wijde 

Blik naar de Loosdrechtse plassen 

in alle hevigheid is losgebarsten, 

komt de provincie terug op een ou-

der plan. Namelijk het weer bevaar-

baar maken van de ’s-Gravelandse 

Vaart, door het herstellen van de 

Noordersluis, het aanpassen van de 

Corverbrug en het verbeteren van 

de Zuidersluis en –brug. 

Dit zorgt voor een minimale doorvaar-

hoogte van 1,20 m en een diepgang van 

80 cm. De constructies worden ook ge-

schikt voor kano’s. Verder wordt een 

deel van de oeverbescherming hersteld. 

De provincie stelt hiervoor 1,1 miljoen 

euro subsidie beschikbaar.

Cees Loggen, gedeputeerde Water: 

“Met deze bijdragen worden knelpun-

ten in vaarverbindingen op verschil-

lende plekken in Noord-Holland aan-

gepakt. Ik ben blij dat deze belangrijke 

schakels worden hersteld, zodat straks 

nog meer mensen kunnen genieten 

van onze mooie vaarwegen.”

Dit project (samen met nog een aantal 

vaarverbindingen) komt in aanmer-

king voor subsidie van de provincie 

omdat het klaar is om uitgevoerd te 

worden en omdat het winst oplevert 

voor de hele regio en verschillende 

doelgroepen (meerdere waterrecrea-

tievormen, gebruikers, ondernemers, 

beheerders, etc.). Voorwaarde voor de 

subsidie is dat de projectpartners mee-

betalen aan de kosten. 

Provincie investeert in vaarverbinding 
’s-Gravelandse Vaart  

WIJDEMEREN - De gemeenteraad 

van Wijdemeren houdt op maandag 

30 oktober een bewonersbijeen-

komst om inwoners en organisaties 

te spreken over de bestuurlijke toe-

komst van de gemeente.

De provincie Noord-Holland wil een 

herindelingsprocedure voor de Gooi 

en Vechtstreek starten. De provin-

cie vindt de bestuurskracht in de re-

gio én in Wijdemeren onvoldoende. 

Daarom wil zij op termijn komen tot 

maximaal drie gemeenten in de regio. 

Op donderdag 2 november bespreekt 

de gemeenteraad het voornemen van 

de provincie om over te gaan tot een 

bestuurlijke fusie met in ieder geval 

Hilversum. Op dinsdag 7 november 

neemt de provincie een besluit over 

het vervolg van de fusieprocedure.

Bewonersbijeenkomst

Voorafgaand aan het besluit van de 

provincie wil de gemeenteraad inwo-

ners en organisaties graag in de gele-

genheid stellen om ideeën, wensen en 

opvattingen kenbaar te maken. De be-

wonersbijeenkomst is op maandag 30 

oktober van 20:00 uur tot 22:00 uur in 

het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Inwoners en organisaties 

die willen inspreken tijdens de bijeen-

komst worden verzocht zich vooraf 

aan te melden via griffier@wijdeme-

ren.nl.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp 

en alle verslagen vindt u op www.

wijdemeren.nl/toekomst en op www.

noord-holland.nl (klik op ‘bestuur’ 

en vervolgens op ‘regionale bestuurs-

kracht’). 

Bewonersbijeenkomst herindeling 
Gooi en Vechtstreek

Koter & Groter Café
Elke eerste woensdagochtend van de 

maand is er ’t Koter & Groter Café op 

Julianaweg 11A (bij Thuizbij kinderop-

vang). Het Koter & Groter Café is een 

ontmoetingsplek voor (aanstaande) ou-

ders en hun kinderen uit Kortenhoef en 

omgeving. Iedereen is van harte welkom 

tussen 9.30 en 11.30 uur. Op woensdag 

1 november is coach en trainer Maarten 

Vogelaar als gastspreker aanwezig. Hij 

geeft tips over hoe je aandacht voor je-

zelf en je partner kunt houden binnen 

een druk gezin. Meer info: www.kote-

rengrotercafe.nl of de Facebookpagina 

@koterengrotercafe.

Aanleveren van tekst
In Word (doc bestand) opsturen voor vrijdag
16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is 

de sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 
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Heerlijke herfst
Amandelstaaf

Heel € 4,20
Half € 2,15

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

In het Weekblad Wijdemeren 

van woensdag 18 oktober jl. 

zien de politieke partijen van 

de gemeente Wijdemeren, 

volgens meneer Kwint van 

Kennemerland BV, geen prin-

cipiële bezwaren tegen een 

bouwplan van 175 woningen 

in de Horn- en Kuijerpolder. 

Maar die bezwaren zijn er na-

tuurlijk wel. Op dezelfde blad-

zij van het weekblad  wordt 

melding gemaakt van een 

bezwaar van de Vechtplas-

sencommissie tegen de bouw 

van een boerderij ´die komt te 

liggen in een zeer kwetsbaar 

landschap, dat bepaald wordt 

door de rivier De Vecht´. Me-

neer Kwint is wel vasthou-

dend. Ooit is eenzelfde bouw-

plan afgewezen, omdat het een 

aantasting zou betekenen van 

het waardevolle landschap 

van het Groene Hart. Een an-

der bewaar tegen het nieuwe 

plan is dat de huidige wijk 

Horn- en Kuijer niet geheel 

omringd is met bebouwing, 

die het uitzicht op het open 

landschap onmogelijk maken. 

Langs twee straten kunnen de 

wijkbewoners genieten van de 

het uitzicht en al wandelend 

hun hond uitlaten. Ook zie ik 

regelmatig bewoners van het 

zorgcentrum langs wandelen, 

die op de geplaatste bankjes 

plaats nemen en door de blik 

op het weidse landschap tot 

rust komen.

Dus hoezo: geen bezwaren.

Roel Kapenga, 

Nederhorst den Berg

Kwetsbaar landschap

Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

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

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw

Nieuw Walden 6 • 1394 PB  Nederhorst den Berg
+31 (0) 294 25 62 00 • info@dunnebier.nl • www.dunnebier.nl

Design | Print | Direct Mail | Fulfi lment

Jouw postmailing nu volledig en veilig onder één dak; 
Dunnebier Print & Marketing!

Van ontwerp, proeven, persoonlijke gegevens printen 
tot afwerken, insteken en posten. Veilig en zonder gedoe 

bij één partij. Bel of mail en we maken een voorstel 
om jouw mailing te maken.

Over de herinrichting van de 

Oud Loosdrechtsedijk zegt 

wethouder Reijn op 6 sep-

tember: “De mensen die er 

wonen die weten wat er nodig 

is en dat is bepalend voor dit 

college.”Dat klinkt hoopvol 

maar blijkt een farce. Na drie 

infoavonden is de wethouder 

horende doof. Klip en klaar 

was de boodschap: Dit plan 

is niet wat aanwonenden wil-

len! Dik 90 mensen namen 

de moeite dit de gemeente 

te melden. De fietsersbond 

deelt eveneens haar visie. Zij 

schrijven o.a.: fietspad is on-

dermaats, het aanzien nodigt 

uit tot een racebaan voor wet-

telozen, groeiend fietsverkeer 

vraagt om ruim baan en ver-

smal de weg. Díe info vertelt 

de wethouder raadsleden niet. 

Ook ons eigen Verkeersbeleid 

of Gebiedsakkoord waarin 

staat ‘verhoog veiligheid voor 

fietsers, verbreed het fietspad’ 

maalt niemand om. 

Wat motiveert de meerder-

heid van de raad en de wet-

houder om dit alles te nege-

ren? Snelheid, de wethouder 

heeft aannemers aangespoord 

om net voor de verkiezingen 

klaar te zijn. Dat levert punten 

op. Het resultaat nu: fietspad is 

en blijft 1,2 meter, veilig daar-

op inhalen gaat niet en rijbaan 

wordt zelfs iets verbreed. We 

schieten er niks mee op voor 

deze 1,7 miljoen, uw geld.

Ik viel helemaal van mijn stoel 

toen de wethouder vol triomf 

meldde dat de oplossing zit in 

het uitwijken op het voetpad. 

Beste mensen, dat is verboden 

(art 5 RVV). Ik schaam mij dat 

wij als overheid nu een te smal 

fietspad creëren waarbij we de 

oplossing zien in het overtre-

den van wet en regelgeving.

Primair is nu gekozen voor 

auto’s, kwetsbaar verkeer is 

sluitpost. Inspraak is een was-

senneus. Een gemiste kans 

om veilig en naar wens in te 

richten. Helaas, precies zoals 

wethouder Reijn al tijdens 

een ondernemersbijeenkomst 

verkondigde: “Ik heb toch de 

meerderheid in de raad.”

Tijd voor verandering! Tijd 

voor verkiezingen!

Alette Zandbergen (DLP)

Snelheid voor veiligheid

De open brief van Wijdeme-

ren2020 in Weekblad Wijde-

meren van 18 oktober jl. en 

het interview met voormalig 

minister Winsemius in het 

Financieel Dagblad (14-10) 

inspireren tot nadenken over 

alternatieven. Winsemius 

pleit voor behoud van het re-

ferendum, waarbij ‘de politiek 

drie plannen inclusief finan-

ciering aan de burgers voor-

legt bij wijze van bindend 

referendum. Op die manier 

wordt lokale politiek super-

spannend en ook relevant’. 

Het gaat nu om de vertaling 

naar de situatie van Wijdeme-

ren. De uiteindelijke afweging 

tussen de alternatieven is aan 

de inwoners van onze dorpen 

door middel van een bindend 

referendum. 

Ik doe een voorstel van 3 al-

ternatieven: 1. Wijdemeren 

blijft zo lang mogelijk zelf-

standig, d.w.z. eerst eigen 

zaken op orde, Wijdemeren 

bestuurlijk en economisch 

krachtiger maken; samenwer-

king met andere gemeenten 

waar dat opportuun is. Dan 

kan pas een goede keuze wor-

den gemaakt. 2. Wijdemeren 

en Gooise Meren werken sa-

men (t.z.t. fuseren, als samen-

werking slaagt). 3. Wijdeme-

ren en Stichtse Vecht werken 

samen (t.z.t. fuseren, als sa-

menwerking slaagt), vanwege 

het landelijke karakter pas-

sen deze gemeenten goed bij 

elkaar. Wijdemeren kan niet 

zelfstandig blijven, zeggen 

CDA-, PvdA- en VVD-poli-

tici. Waarom niet ? Bonaire 

(20000 inwoners), Sint Eus-

tatius (3200) en Saba (2000) 

zijn zelfstandige gemeenten, 

en Wijdemeren doet het 10 

maal beter. Nationaal en in-

ternationaal onderzoek toont 

aan dat mensen in kleine 

dorpen het gelukkigst zijn. 

De Wijdemeren2020 petitie 

heeft aangetoond dat een zeer 

groot deel van de inwoners 

tegen fusie met Hilversum 

is, geen alternatief dus.  Tot 

slot, de Wijdemeerder bestaat 

niet; burgers wonen in Ne-

derhorst ‘Bergers’, Ankeveen, 

Kortenhoef, Loosdrecht, ’s-

Graveland. Laat de burgers, 

d.w.z. de dorpen afzonderlijk 

kiezen! Dat is niet moeilijk, 

als iedereen in z’n eigen dorp 

stemt, kost dit niets extra. Bij 

meerderheid van stemmen 

wordt besloten welk dorp bij 

welke gemeente op den duur 

aansluit.  Democratie op z’n 

best. 

I. van Leeuwen, 

Nederhorst den Berg

Burger over toekomst Wijdemeren



 Vrijwilligers 
 gezocht! 

Wijdemeren
informeren

Wachtruimte
de Hornhof

De nieuwe wachtruimte op begraaf-

plaats de Hornhof in Nederhorst den 

Berg is klaar. 

Op 14 november om 16:00 uur is de 

opening door wethouder Reijn. 

U bent van harte welkom! 

   25 oktober 2017   

Kort

>   Bewonersbijeenkomst

Op maandag 30 oktober van 20:00 

tot 22:00 uur houdt de gemeenteraad 

een bewonersbijeenkomst over de be-

stuurlijke toekomst van de gemeente. 

Op donderdag 2 november bespreekt 

de gemeenteraad het voornemen van 

de provincie om over te gaan tot een 

bestuurlijke fusie met in ieder geval 

Hilversum. Hieraan voorafgaand wil zij 

graag nog een keer uw ideeën, wensen 

en opvattingen horen. De bijeenkomst is 

in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Wilt u inspreken? 

Dan kunt u zich vooraf aanmelden via 

griffier@wijdemeren.nl. 

>    Herinrichting plein Lindelaan

We gaan aan de slag met de herinrich-

ting van het  plein aan de Lindelaan 

in Loosdrecht. Maar voordat we de 

plannen voor de inrichting van het 

plein laten uitwerken, willen we graag 

van omwonenden, belanghebbenden 

en geïnteresseerden horen hoe zij de 

herinrichting van het plein voor zich 

zien. U bent daarom van harte welkom 

bij de bewonersavond op maandag 6 

november om 19:30 uur in het wijkge-

bouw van de Hervormde kerk.

>    Gratis energiescan

Niet alleen voor particulieren, maar ook 

voor bedrijven is het interessant om na 

te denken over verduurzaming. De ge-

meente geeft tien bedrijven de moge-

lijkheid om hun gebouw te laten scan-

nen op verduurzamingsmogelijkheden. 

Het bedrijf Climate Neutral voert deze 

scans voor de gemeente uit. Wilt u voor 

uw bedrijf ook kans maken op een gratis 

energiescan? Meld u dan snel via

 info@climateneutralgroup.nl of via 

telefoonnummer (030) 23 26 175. 

Let op! Alleen de eerste tien aanmeldin-

gen krijgen de gratis scan.

Offi  ciële
bekendmakingen

Nieuw uiterlijk
www.wijdemeren.nl

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

#mooiWijdemeren

@michelheenck

Kent u de vernieuwde Appelboom 
website al? Veel inwoners van 
Wijdemeren werken aan het mooier 
maken van hun leefomgeving en 
zetten zich in voor anderen. Op 
www.deappelboom.nl staan al deze 
vrijwilligersprojecten en buurtinitia-
tieven overzichtelijk bij elkaar.

Organisaties en inwoners kunnen op de 

vernieuwde site zelf activiteiten in de agenda 

zetten, ervaringen uitwisselen, oproepen 

doen en vacatures plaatsen. Elke maand 

zetten we een ander onderdeel van de 

website in de spotlights. Deze week zijn de 

vrijwilligersvacatures van Kasteel-Museum 

Sypesteyn de Appelboom-vacatures van de 

maand.

Extra handjes nodig
Heeft u groene vingers en lijkt het u leuk 

om te tuinieren in een echte kasteeltuin? 

Kasteel-Museum Sypesteyn zoekt vrijwil-

ligers, waaronder twee hoveniers. Huib 

Tijssens, directeur: ”Het park is zes hectare 

goot en heeft onder andere een doolhof, 

een slottuin en een boomgaard. Er is veel 

onderhoud nodig: snoeien, knippen, wieden, 

maaien, al het voorkomende tuinierswerk. 

We zoeken twee vrijwilligers die een halve 

dag per week hun handen uit de mouwen 

willen steken. Maar we kunnen nog meer 

‘handjes’ gebruiken. Voor de museumwinkel, 

secretariaat, communicatie, PR of assistentie 

van huwelijken en kinderfeestjes. Elk uurtje 

hulp is meegenomen!”

Informatiebijeenkomst
vrijwilligers 
Op woensdag 15 november zijn er om 10.30 

en 19.30 uur informatiebijeenkomsten voor 

nieuwe vrijwilligers op het kasteel aan de 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 150 in Loosdrecht. 

De vacatures vindt u op www.deappelboom.nl 

onder ‘vraag en aanbod’.

#mooiWijdemeren

@michelheenck







Leven met een chronische ziekte 
of beperking brengt extra kosten 
met zich mee. Wist u dat u bij de 
gemeente een bijdrage kunt 
aanvragen voor deze kosten? 

Het gaat om extra kosten die u maakt voor 

bijvoorbeeld zorg, vervoer, hulpmiddelen en 

aanpassingen in huis. Er zijn bedragen van 

250 en 400 euro. De hoogte van de bijdrage 

is afhankelijk van uw inkomen en gezinssi-

tuatie. 

Voorwaarden
U kunt geld aanvragen voor uzelf, uw partner 

en uw inwonende kinderen. Vergeet niet 

om ieder jaar een nieuwe aanvraag te doen! 

Bekijk de voorwaarden en het aanvraagfor-

mulier op www.wijdemeren.nl/chronischziek 

of bel met telefoonnummer 14 035.  

Extra geld voor chronische ziekte of beperking 

Wijdemeren
informeren

25 oktober 2017

>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
Kortenhoef
- De Kwakel 24: plaatsen tijdelijke woonunit (16.10.17)

-  C. Vreedeburghgaarde 34: uitbreiden woning 

(09.10.17)

Loosdrecht
- Eikenlaan 64: plaatsen dakkapellen (10.10.17)

- Laan van Eikenrode 5: plaatsen dakkapel (14.10.17) 

-  ’s Gravelandsevaart: plaatsen oeverbeschoeiing 

(13.10.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 44: uitbreiden woning 

(06.10.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 204: uitbreiden woning 

(17.10.17)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 5: bouwen overdekt zwembad (17.10.17)

- Middenweg 92: maken aanbouw (05.10.17)

- Platanenlaan 82: uitbreiden woning (09.10.17)

- Sniplaan 8: uitbreiden woning (08.10.17)

-  Torenweg, nabij Jozef Israëlslaan en Vincent van 

Goghstraat: kappen treurbeuk (09.10.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)
Breukeleveen
- Herenweg 103: vervangen kozijnen (16.10.17)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 7: plaatsen entreebord (09.10.17)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 78: plaatsen dakkapellen (10.10.17)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: verbouwen woning 

(18.10.17)

Nederhorst den Berg
-  Dammerweg 110: bouwen vrijstaande woning 

(10.10.17)

- Dammerweg 112a: plaatsen dakkapel (11.10.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 162: vergroten woning 

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 176: bouwen woning 

>  Ontwerpbesluit omgevings-

vergunning 
Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 28: uitbreiden en verbouwen woning 

Voor het indienen van een zienswijze : zie kader

>  Gewijzigde vaststel-

ling bestemmingsplan 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 209 in 

Nieuw-Loosdrecht
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 

21 september 2017 het bestemmingsplan Nieuw-Loos-

drechtsedijk 209 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied ziet op een strook grond ten oosten van 

de woning Nieuw-Loosdrechtsedijk 209. Het doel van 

de herziening is een strook grond met de bestemming 

Natuur te wijzigen in Wonen. Het aantal woningen 

neemt niet toe.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd 

vastgesteld met betrekking tot de toelichting, de regels 

en de verbeelding. Het betreft het opnemen van een 

geluidzone die de 48 dB lijn aangeeft.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij 

behorende stukken liggen vanaf 26 oktober 2017 

gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis 

(afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van 08.30 tot 12.30 

uur), Rading 1, Loosdrecht. Het bestemmingsplan 

met bijbehorende stukken is ook in te zien op www.

ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen 

het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad 

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 wijzigingen die door 

de raad zijn aangebracht bij de vaststelling van het plan.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een ver-

zoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor-

zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling 

en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van 

de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep-

stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt 

ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet 

in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

de heer H.J.W. van Emmerik van de afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling, telefoonnummer: (035) 65 59 444.

>  Ontwerpbestemmingsplan 

Industrieweg 3 in Nieuw-Loos-

drecht
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat 

het ontwerpbestemmingsplan Industrieweg 3 in 

Nieuw-Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plangebied ziet op het perceel Industrieweg 3 in 

Loosdrecht. Het doel van het bestemmingsplan is de 

bouw van een bedrijfshal en het gebruik daarvan moge-

lijk te maken. De bedrijfshal wordt voor een deel niet in 

de geldende bouwvlek gerealiseerd. Het gebruik komt 

niet voor in de Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 26 oktober 

2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeen-

tehuis (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van 08.30 tot 

12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpbestem-

mingsplan met bijbehorende stukken is ook in te zien 

op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken 

kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze 

over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht 

aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar 

voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van 

informatie kan contact op worden genomen met de 

heer H.J.W. van Emmerik van de afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling, telefoonnummer: (035) 65 59 444.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten
Kortenhoef
-  Protestantse Gemeente De Graankorrel, winkelcen-

trum De Meenthof, ideële standplaats Allerheiligen/

Allerzielen op 4 november 2017 (18.10.17)

Loosdrecht
-  Stichting SLOEP, Oud-Loosdrechtsedijk 171 en 

Lindeplein, Intocht Sinterklaas op 18 november 2017 

(19.10.17)

Nederhorst den Berg
-  Bevolkingsonderzoek midden-west, parkeervakken 

voor Sporthal De Blijk aan de Blijklaan 3, wijziging 

periode ideële standplaats, nu van 18 oktober tot en 

met 15 november 2017 (17.10.17)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (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. 

>  Kennisgeving Incidentele 

Festiviteiten
Loosdrecht
- Het Praethuijs, Nieuw-Loosdrechtsedijk 215b, op 18 en 

op 24 november 2017 (09.10.17)

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Verkeersbesluiten 
Nederhorst den Berg
- Frans Halshof t.h.v. huisnr. 12:  aanleggen gereser-

veerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

handicap belanghebbende (11.10.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Vrijgekomen standplaats
Op het plein aan de Voorstraat te Nederhorst den 

Berg is een standplaats beschikbaar gekomen voor de 

donderdagmiddag. Wij stellen belangstellenden hierbij 

in de gelegenheid om tot en met 8 november 2017 een 

vergunningaanvraag in te dienen voor deze standplaats.

U dient een aanvraag in met het daarvoor bestemde 

aanvraagformulier. Dat stuurt u volledig ingevuld en 

ondertekend en met de gevraagde documenten naar: 

Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Bij meer dan één 

complete aanvraag per standplaats zal deze worden 

vergund door middel van een openbare loting. U 

vindt het aanvraagformulier op www.wijdemeren.n/

standplaats. Daar vindt u ook het beleid, de te volgen 

procedure, tarieven en een overzicht van de reeds 

ingenomen plaatsen en hun branche. 

>  Aanwijzing toezichthouder 

kinderopvang
Het college van burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren hebben tijdens de collegevergadering van 

10 oktober 2017 besloten:

1.1 De directeur publieke gezondheid van de GGD 

Gooi- en Vechtstreek aan te wijzen als toezichthouder 

kinderopvang als bedoeld in artikel 1.61 en 2.19 van de 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1.2 De directeur publieke gezondheid van de GGD 

te machtigen om de toezichthoudende taken uit te 

laten voeren door één of meerdere medewerkers die 

onder zijn leiding werkzaam zijn als toezichthouder 

kinderopvang.

Offi  ciële bekendmakingen

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 verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

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

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer

Overig
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Digicafé
Op woensdag 1 november is er van 

10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en 

meer vestiging Loosdrecht  een Digicafé 

over 10 onmisbare apps voor telefoon en 

iPad/tablet gepresenteerd door Eleanor 

Pascoe van SeniorWebBellen, mailen, 

WhatsAppen, foto’s maken en nog veel 

meer kan nu allemaal op dat kleine appa-

raat in onze zak of tas. Daarvoor zorgen 

de ‘apps’ op onze telefoon of iPad/tablet. 

Maar welke van die meer dan 2 miljoen 

beschikbare apps zijn nu onmisbaar?

Tijdens deze ochtend krijgt u een pre-

sentatie over een tiental onmisbare apps 

en wat u ermee kunt doen. Neem uw te-

lefoon en iPad/tablet mee, dan kunnen 

medewerkers van SeniorWeb u helpen 

om de apps te installeren. Misschien 

heeft u zelf suggesties voor apps die u 

heel handig vindt, tijdens deze ochtend 

is er gelegenheid deze te delen. Iedereen 

is welkom, de entree is vrij. Bibliotheek, 

Tjalk 41; 1231 Loosdrecht; 035- 582 5488.

NEDERHORST DEN BERG- Het derde 

boek van Monique van Benschop 

kwam op 6 oktober uit. Haar eerste 

boek heeft Monique gedoneerd aan 

verschillende basisscholen, zowel in 

deze regio als in Amsterdam. Ook 

heeft zij boeken naar weeshuizen en 

stichtingen in Suriname verstuurd. 

Ze wil dat zo veel mogelijk kinderen 

de kans krijgen om te lezen. 

Halloween vieren in Amerika. Dat is 

het thema van het derde kinderboek 

in de serie Lily, Lars & Lola. Een jaar 

geleden zijn Lily, Lars & Lola ontstaan 

uit de gedachten van Monique. Na het 

boek De Ontmoeting en Op Vakantie, 

is er nu het boek Halloween. 

Lars neemt Lily mee naar zijn oom en 

tante in New York, Amerika. Daar vie-

ren ze de griezelige feestdag Halloween. 

Ze doen mee aan Trick or Treat, Lola 

gaat naar een festival waar honden ver-

kleed mogen en ze maken een heleboel 

griezelige dingen mee. Na al het engs 

gaan ze ook naar het Vrijheidsbeeld.

Monique van Benschop (1964) liep al 

lang met een idee voor een kinderboek 

in haar hoofd. In 2015 is zij langsge-

gaan bij veel boekhandels en bibliothe-

ken om te zien wat er is. Ze praatte met 

kinderen en keek zo waar zij behoefte 

aan hadden. Als kinderen op vakantie 

gaan, weten ze vaak maar weinig van 

het land. Daarin wilde zij haar steentje 

bijdragen.

In 2016 is de droom van Monique wer-

kelijkheid geworden. Ze heeft zelf een 

Surinaams-Aziatische achtergrond en 

merkte dat veel kinderen die in Neder-

land geboren zijn weinig over andere 

culturen weten en dat er veel verschil-

len zijn. Dat is de reden dat Monique 

aan de slag is gegaan met leerzame 

boekjes over verschillende culturen. 

Dit doet ze op een enthousiaste en 

speelse wijze. Naast de verhalen in de 

boeken, zit er altijd een doeboek bij 

met kleurplaten, leerzame spelletjes en 

nog veel meer. 

De uitgeverij is Paris Books, een initia-

tief van bestsellerauteur Geert Kimpen. 

Paris Books geeft steun en begeleiding 

aan auteurs bij het uitgeeftraject. De 

uitvoerende uitgever is auteur Michelle 

Shanti, zij heeft Monique begeleid. Uit 

deze samenwerking is de kinderboe-

kenserie Lily, Lars & Lola gekomen. 

Neem ook eens een kijkje op de web-

site: www.lilylarsenlola.nl

Monique van Benschop lanceert 
haar derde kinderboek

’s-GRAVELAND- Op een prach-

tige nazomerochtend vlak voor de 

herfstvakantie togen ongeveer 22 

druivenplukkers aan het werk op de 

wijngaard achter de slangenmuur 

van Land -en Boschzigt. 

Onder de bezielende leiding van het 

drietal Annette, Didi en Neeltje knip-

ten de mannen, vrouwen en kinderen 

voorzichtig trosjes blauwe druiven 

van de ranken. Zelfs de 9 maanden 

oude Menno is van de partij. Er zijn 

ervaren plukkers bij, maar ook vrijwil-

ligers die het voor het eerst doen. Zo-

als Wim, de oudste broer van eigenaar 

Sijmen Brandsma die met vakantie is. 

“Ik heb geen enkele ervaring, maar 

met mijn vrouw Mariët en kleindoch-

ter Alina gaat het prima. Het is leuk 

werk.” Zorgvuldig knippen de helpers 

de fragiele druiven van de takken. 

Schimmel en meeldauw moeten wor-

den verwijderd, maar de ingedroogde 

krenten mogen wel in het krat. Elke 

krat telt ongeveer 14 kg. Na een half 

uur zijn er al zes volle kratten geteld. 

“Hoeveel we zullen oogsten weten we 

niet. Het gaat om een nieuwe soort in 

deze gaard, Souvignier Gris, dus we 

moeten even afwachten. Het is altijd 

minder dan een ras dat al jaren staat” 

vertelt Didi. Eigenlijk zouden deze 

druiven eind oktober worden geoogst, 

maar de weersom-

standigheden waren 

vorige week zo gun-

stig dat tot een vroe-

gere pluk is besloten. 

Voorzien van een 

bak koffie of munt-

thee blijft de stem-

ming onder de pluk-

kers optimaal, mede 

door de zonnestralen die de wijngaard 

een mediterrane sfeer geven. 

Na een nachtje in de koeling wordt de 

oogst getransporteerd naar het Ach-

terhoekse Drempt, naar wijnboerderij 

’t Heekenbroek, waar de vruchten wor-

Druiven plukken op 
een zonnige ochtend

den geperst, in het vat gegoten, gegist, ge-

rijpt en gebotteld. Rond 1 april 2018 kunt 

u de eerste flessen ’s-Gravelandse wijn van 

de Souvignier Gris proeven. Santé. 

Wim Brandsma plukt voor ‘t eerst

WIJDEMEREN- Voor jonge mensen 

is het vaak lastig om een hypotheek 

te krijgen. Daarom wil de gemeente 

een Starterslening instellen. Die 

maakt koopwoningen wellicht be-

ter bereikbaar. 

De starterslening overbrugt het ver-

schil tussen het bedrag dat je kunt le-

nen van de bank en de koopsom van 

245.000 euro, de grens van de Nationa-

le Hypotheek Garantie. Het maximale 

bedrag dat je kunt lenen is 20 % van het 

koopbedrag, oplopend tot 49.000 euro. 

De eerste drie jaar betaal je geen rente 

en aflossing. Daarna kan die periode 

van 3 jaar zelfs verlengd worden. Of je 

gaat een rente van 2,9% betalen, voor 

een periode van 30 jaar.

Het is een regeling voor jongeren en 

jonge gezinnen. Niet iedereen kan 

meedoen: Je moet tussen 18 en 36 jaar 

oud zijn, je moet minimaal één jaar in 

Wijdemeren hebben gewoond of mi-

nimaal 19 uur per week binnen de vijf 

dorpen werken. Of binnen 5 jaar na 

afronding van de studie terug willen 

keren naar Wijdemeren. Wethouder 

Betske van Henten verwijst naar de lo-

kale Woonvisie waarin het behoud van 

de leefbare kleine kernen een belang-

rijk thema is. Daarom wil ze inzetten 

op verjonging. Nu zijn koopwoningen 

voor starters slecht bereikbaar en het 

vinden van een huurwoning is vaak 

ook lastig. Overigens is het aanbod 

van koopwoningen tot 245.000 euro in 

Wijdemeren zeer beperkt. De regeling 

wordt in de commissievergadering van 

november besproken. 

Starterslening om verschil 
te overbruggen

Nieuws van de brandweer
Dinsdagavond was de burgemeester op 

bezoek bij onze brandweerpost. Na een 

kennismaking met elkaar hebben wij 

hem wat van ons vak laten zien maar ook 

laten voelen. Zelf heeft hij een achterdeur 

van een auto mogen verwijderen met 

ons materiaal. Ook de one-seven straal 

mocht hij zelf eens voelen. Leuk en leer-

zaam om het met te mogen maken, wat 

zijn reactie.

Woensdagmorgen 18 oktober om even 

voor half 7 ontdekte een passant een he-

vige brand naast huize Hilverbeek. Het 

bleek te gaan om een schuur die al in 

lichterlaaie stond. De man heeft de be-

woners uit bed gebeld. Bij aankomst van 

ons team bleek de schuur al niet meer te 

redden. Door de slechte wateraanvoer via 

een brandkraan hebben wij water uit de 

nabijgelegen vijver gehaald om het vuur 

te blussen. Van de schuur bleef niets meer 

over.
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Familieberichten

Het is goed zo, het is mooi geweest 

Op 23 oktober 2017 hebben wij in besloten kring 
afscheid genomen van mijn lieve Ad, onze papa en opa

Ad Rommens
Pottenbakker

12 april 1933    Hilversum 16 oktober 2017

Ria Rommens - Verver

Guus en Gert
Sascha en Francesco
Yoeri en Domenica

Monique en Victor

Correspondentieadres:
Anton Smeerdijkgaarde 14

1241 AT Kortenhoef

Theater

WIJDEMEREN - Wilt u eens in 

een intieme setting naar een 

mooie film kijken? Kom dan 

naar filmtheater De Dillewijn 

in Ankeveen. Hier kunt u rus-

tig uw kopje koffie of glaasje 

wijn mee de zaal in nemen. 

Kleine tafeltjes tussen de 

stoelen geven u de indruk 

van een grand café.

Op woensdag 1 november a.s. 

draait de film The Imitation 

Game, gebaseerd op ware ge-

beurtenissen, onder regie van 

Morten Tyldum. Het verhaal: 

In WO II werkten Britse weten-

schappers zich in het zweet om 

de machines te kraken waar-

mee de Duitsers hun berichten 

codeerden. Alan Turing was 

een wiskundige, die hierin een 

grote rol speelde. Zijn grootste 

verwezenlijking bestond erin 

om als een van de eersten de 

Duitse Enigma-codes te bre-

ken waardoor de geallieerden 

de controle over de Atlanti-

sche Oceaan zouden krijgen en 

uiteindelijk de oorlog zouden 

winnen. 

The Imitation Game is con-

ventioneel verteld, maar ook 

onderhoudend en ontroerend. 

Dat laatste wegens de wrange 

uitkomst van de geschiedenis 

en de sterke hoofdrol van Be-

nedict Cumberbatch, die Tu-

ring neerzet als onaangepast, 

gefrustreerd en zeer menselijk.

Aanvang 20.15 uur. Kaarten: € 

6,50 via www.dedillewijn.nl

‘The Imitation Game’ in 
Filmtheater De Dillewijn

Ook aan een lang en gelukkig leven komt een einde. Wij zijn 
erg bedroefd dat wij afscheid hebben moeten nemen van mijn 
lieve man, onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader.

Johannes van Rijn
- Has-

 Nederhorst den Berg,   Ankeveen,
 23 augustus 1927  11 oktober 2017
      
  G.C. van Rijn – Ruizendaal
  Herman en Marja  
  Nico
  Corrie en Henk
  Marieke en Jan Pieter  
  Leontien en Eric  
  Kleinkinderen en 
  Achterkleinkinderen
Herenweg 66
1244 PX Ankeveen

De crematieplechtigheid vond plaats op woensdag 18 oktober 
in crematorium Hilversum.

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

Poke Bowl: introductie korting!  
klein € 8,50 tijdelijk € 7,50 - groot € 12,50 tijdelijk € 11,-       

Basis
-Rijst
-Sla

KLEIN

GROOT

Kies 1 proteïne

Kies 2 proteïne

Kies 3 groentes

Kies 3 groentes

Kies 1 topping

Kies 2 topping

Kies 1 dressing

Kies 1 dressing

Proteïne
-Garnaal
-Garnaal (ebi fry)
-Japans ei
-Kip blokjes
-Surimi (krab)
-Zalm (gemarineerd)
-Zalm

Extra proteïne: € 1,50

Groentes
-Advocado
-Cherry tomaten 
-Edamame boontjes
-Japanse rettich
-Komkommer 
-Mais
-Radijs
-Wortel
- Zeewier salade

Extra groentes: € 0,50

Topping
-Gebakken uitjes
-Lente uitjes
-Masako (vis eitjes)
-Sesam
-Wasabi nootjes
-Zeewiermix met bonito 
-Zeewiermix met wasabi 

Dressing
-Dynasty dressing (pikant)
-Poke dressing (zoet)
-Soja dressing
-Unagi dressing (zoet)
-Wasabi mayonaise

 

Meenthof 8
1241 CP Kortenhoef   T: 035 - 656 11 56 
www.dynastyonline.nl
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Op 1 januari 2018 wordt de peuterspeelzaal een kinderdagverblijf. Gaan uw kinderen 
naar de peuterspeelzaal? Dan heeft u misschien recht op kinderopvangtoeslag vanaf 
1 januari 2018. Informeer bij uw peuterspeelzaal en kijk voor de voorwaarden op 
toeslagen.nl.

Let op: Wat u éxtra goed in de gaten moet houden, is dat u zelf de kosten van de 
opvang betaalt. Betaalt de gemeente mee? Voor dit deel kunt u geen toeslag krijgen. U 
krijgt dus alleen toeslag voor de kosten voor kinderopvang  die u zélf betaalt. Informeer 
hiernaar bij uw peuterspeelzaal.

Vraag kinderopvangtoeslag op tijd aan. U kunt de kinderopvangtoeslag voor 2018 
aanvragen vanaf 1 november 2017. Voor meer informatie: toeslagen.nl.

Peuterspeelzaal wordt kinderdagverblijf

Muziek DOOR:  HERMAN STUIJVER

KORTENHOEF- Op 2 november ver-

wacht Kunst aan de Dijk Kortenhoef 

twee van haar geliefde sterren, de 

pianist Vassilis Varvaresos en de vi-

olist Noé Inui. Nu iets minder jong 

en inmiddels met daverend succes 

doorgebroken op de grote interna-

tionale klassieke podia. Vanwege 

het enthousiaste publiek, de mooie 

akoestiek en de intieme sfeer in Het 

Oude Kerkje keren ze graag terug. 

Deze keer worden ze vergezeld door 

de in Georgië geboren en in Rusland 

geschoolde altviolist Georgy 

Kovalev en de jonge Nederlandse 

cellist Alexander Warenberg.

Alexander Warenberg, de winnaar 

van zowel de 1e prijs als de publieks-

prijs op het Nationaal Celloconcours 

2016 vervangt Ella van Poucke. Zij 

heeft niet alleen Kortenhoef moeten 

afzeggen maar ook haar optreden in 

het Concertgebouw in Amsterdam 

vanwege een groot concours in Italië. 

Een grote kans voor deze top-celliste 

en een uitgelezen kans voor het pu-

bliek van Kunst aan de Dijk Korten-

hoef om de talentvolle Alexander Wa-

renberg (1998) te horen spelen. 

Violist Noé Inui (1985) is een wereld-

burger pur sang. Zijn vader is Japans, 

zijn moeder Grieks, en hij werd in 

Brussel geboren. Deze door jury en 

pers geroemde ‘exceptioneel getalen-

teerde musicus’ won talloze prijzen en 

treedt op grote internationale podia 

op. Hij zorgde eerder samen met pi-

anist Vassilis Varvaresos en met Trio 

Bell’Arte voor een staande ovatie in 

Het Oude Kerkje in Kortenhoef.

De Georgische altist Georgy Kova-

lev (1990) begon zijn studie aan het 

Tchaikovski Conservatorium in Mos-

Vassilis, Noé, Alexander en Georgy concerteren

Kunst aan de Dijk Kortenhoef presenteert

2 november 2017 | 20:15 uur | Het Oude Kerkje in Kortenhoef

Noé Inui
viool

Georgy 
Kovalev
altviool

Mozart
Brahms
Fauré

Alexander
Warenberg
cello

Vassili
Varvaresos

piano

Kaarten kopen: 
www.kunstaandedijk.nl

kou en vervolgde deze in Keulen en 

Geneve. Kovalev is een van de deel-

nemers aan het Yehudi Menuhin Live 

Music Now project in Duitsland.

De Griekse meesterpianist Vassilis 

Varvaresos (1983) is veelvuldig te ho-

ren in de meeste Europese landen en 

toerde door Japan en de VS met violist 

Noé Inui. Behalve als kamermusicus 

is Vassilis ook regelmatig te horen als 

solist met orkesten en speelt hij solo-

recitals. 

Op het programma staat Faurés Twee-

de pianokwartet dat vaak overscha-

duwd wordt door het populaire Eerste. 

Dat is onterecht zoals dit pianokwar-

tet zal aantonen. Elk deel wordt in 

kleur aangezet door pianist Vassilis 

Varvaresos. Waarna hij in sferisch ge-

sprek gaat met violist Noé Inui, altist 

Georgy Kovalev en cellist Alexan-

der Warenberg. Ook Brahms daalt in 

zijn Derde pianokwartet diep af in de 

menselijke ziel. Hij suggereerde zijn 

uitgever het omslag te voorzien van 

een portret met een pistool tegen het 

hoofd. Toch is het kwartet niet som-

ber, maar vooral warmhartig.

Kaartverkoop

Donderdag 2 november; 20:15 uur; Het 

Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk te 

Kortenhoef. Kaarten: www.kunstaande-

dijk.nl of via de vaste voorverkoopadres-

sen: Wijnkoperij en Slijterij De Meenthof 

in Kortenhoef en Libris Boekhandel Voor-

hoeve in Hilversum. Entree: donateurs € 

17; bezoekers € 21.  

NEDERHORST DEN BERG- 

De Duitse familie Rust telde in 

de 18e en 19e eeuw verschil-

lende musici onder haar leden. 

Eén was een leeftijdgenoot van 

Beethoven. Deze Wilhelm toog 

naar Wenen, maakte met zijn 

pianospel indruk op de compo-

nist die hem vervolgens bij ken-

nissen als pianoleraar aanbeval. 

Wilhelm had als kind les ge-

had van zijn vader Friedrich. 

Van Friedrich Rust speelt het 

Serafino Strijktrio de sonate 

voor viool, altviool en cello. Een 

mooie opmaat voor de twee 

trio’s van Beethoven die daar-

na op het programma staan. 

Beethoven componeerde zijn 

strijktrio’s voordat hij aan zijn 

strijkkwartetten begon, die wel-

licht bekender zijn. En daarmee 

wordt door het Serafino Trio 

een geheel 18e eeuws program-

ma gespeeld. Violiste Cecilia 

Bernardini richtte in 

2010 het trio op en 

vernoemde het naar 

de bouwer van haar 

viool. Altvioliste Si-

mone van der Gies-

sen (die we ook ken-

nen van het Navarra 

Kwartet) en celliste 

Timora Rosler com-

pleteren het trio. Een 

quote uit de Neder-

landse pers over het 

Serafino Trio: ‘Top 

musici... Homogeniteit in sa-

menklank en vol overtuiging...’ 

overtuigt u vast om vrijdag-

avond 3 november naar het 

Jagthuis te komen. Het concert 

begint om 20.15 uur. Zoals ge-

bruikelijk bij de vrijdagavond-

concerten is er voorafgaand 

aan het concert om zeven uur 

voor de eerste 20 belangstellen-

den gelegenheid aan te schui-

ven aan tafel. U krijgt voor 33 

euro het concert en een heerlijk 

vegetarisch twee-gangen menu 

voorgeschoteld.

Serafino Strijktrio: vrijdag 3 

november 2017, aanvang 20.15 

uur, entree 17,50 euro (tot 25 

jaar 10 euro). Reserveren via 

de website www.jagthuis.nl, 

per e-mail via stal@jagthuis.

nl of telefonisch 0294-252609. 

De locatie van het concert is 

Het Jagthuis, Middenweg 88, 

Nederhorst den Berg (Horster-

meer).

Rust en Beethoven bij 
Serafino Strijktrio
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•  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

Kerken

NEDERHORST DEN BERG- Op 

zaterdag 25 november orga-

niseert Volleybalvereniging 

Nederhorst in samenwerking 

met Sportcafé De Blijk een Glow 

in the Dark volleybaltoernooi. 

Altijd al eens willen ervaren 

hoe het is om in het donker met 

blacklights, speciale lichtgevende 

ballen en met lichtgevende tape 

gemarkeerde lijnen / netten te 

volleyballen? Aarzel dan niet en 

schrijf je in. Het is in sporthal De 

Blijk voor de jeugd van 12-16 

jaar tussen 16.00 en 19.00 uur ( 

€ 10,- per team); 16 jaar en ou-

der: 19.30 -23.00 uur (€ 20,- per 

team). De spelvorm is 4 tegen 4. 

Heb je er helemaal zin in? Ver-

zamel een team en schrijf je in 

op onderstaand e-mailadres of 

bij Sportcafé De Blijk vóór 19 

november aanstaande. Vermeld 

de naam van je team, de namen 

van de spelers en hoeveel volley-

bal ervaring jullie hebben. Met 

elkaar maken we er een gezellig 

en sportief toernooi van. E-mail: 

communicatie@vvnederhorst.nl

Volleybaltoernooi

NEDERHORST DEN BERG- Van 

het voorjaar organiseerde de 

diaconie van de Protestantse 

Gemeente  Nederhorst den 

Berg een maaltijd voor alle 

Bergers. 

Oude en nieuwe Bergers, zoals 

de statushouders, hebben el-

kaar daar ontmoet. Deze maal-

tijd heeft ertoe bijgedragen dat 

er onderlinge contacten zijn 

gelegd en/of  versterkt. Na de 

maaltijd spraken we af dat de 

volgende  maaltijd niet door de 

diaconie wordt klaargemaakt, 

maar door de statushouders.  

Deze maaltijd  op zaterdag 

28 oktober zal dan ook door 

twee Syrische dames worden 

voorbereid, zij gaan ons ver-

rassen met gerechten uit hun 

keuken. Vanaf 17.30 kunt u  de 

Bergplaats aan de Kerkstraat 

te Nederhorst den Berg bin-

nenlopen.  Wilt u zich van te-

voren opgeven bij Henny Pos 

tel. 254515 of per mail henny-

pos@xs4all.nl, zodat wij een 

idee hebben hoeveel mensen 

we kunnen verwachten. U bent 

van harte welkom!

Diaconale maaltijd 
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NEDERHORST DEN BERG- 26 deel-

nemers gingen afgelopen zondag 

van start bij de dressuurwedstrijden 

op de manege Laanhoeve aan de 

Meerlaan.

DOOR: CEES STALENHOEF

Jurylid Laura Veenstra en haar schrijf-

ster Elly Baars moesten niet alleen 

bepalen wie de prijzen kregen in de B- 

de L- en de M- dressuur, zij moesten 

ook nog rekening houden met het feit 

op welk paard/pony de proef  werd af-

gelegd. Was dit op een manegepaard/

pony, een eigen paard/pony die op de 

manege staat, of op een extern eigen 

paard/pony. Gelukkig wisten ze hier 

goed mee om te gaan. Vanwege het 

weer moest het inrijden binnen ge-

beuren, wat uiteraard iets meer tijd 

kostte voor de wedstrijden.

Toch kon rond 12 uur de eerste prij-

zen worden uitgereikt. Dit was de 

groep van de ruiters op manegepaar-

den/pony’s. In de B-dressuur: 1. Jade 

Hengst op Appie met 203 pnt; 2. Fen-

na van Gulik op Wobke met 202 pnt; 

3. Demy Simons op Joy met 202 pnt.

In de L-1: 1. Danique v/d Broek op 

Held met 184 pnt.

Iets na 14 uur volgde de uitslag voor 

de ruiters op een eigen paard/pony. In 

de B werd: 

1: Rickie Duijvenstein op Wood met 

185 pnt. In de L-1 werd 1: Camilla Na-

vermyr op Frederique met 206 pnt. In 

de L-2  werd: 1: Lotte Giezen op Cole-

man met 192 pnt.

Dan was er nog een eerste prijs voor 

de deelnemers in de klasse B, L1, L2 en 

M op een paard/pony die niet vast op 

de manege staat. (extern)

Hier werd 1: Tanja v/d Bosch op Floor-

tje met 190 pnt; 2: Paula v/d Bosch op 

Floortje met 183 pnt.

Tijdens deze wedstrijd was ook Ka-

trien de Leeuw aanwezig die prachtige 

sieraden liet zien, die zij maakt van 

paardenhaar. De ruiters konden ook 

haar van hun eigen paard aan haar 

geven, waar zij dan een sieraad van 

maakt. Bijzonder leuk om dit te zien.

Met dank aan de voorlezers van de 

proeven, de mensen van het wed-

strijdsecretariaat, met name Monique 

Veldhuijzen en Marti Bergman en de 

diverse ringmeesters deze dag en alle 

andere vrijwilligers.

Rijvereniging NdB

B-, L- en M- dressuur

Sport DOOR: MARC DEGEKAMP EN RICHARD BAAR

Na de Algemene Ledenvergadering 

van vorige week bestaat het be-

stuur thans uit 8 leden. Voorzitter 

Koen Janmaat heeft de voorzitters-

hamer overgedragen aan secretaris 

Marc Degekamp. Hij blijft als pen-

ningmeester verbonden aan het 

bestuur, waarin Diana Raven de rol 

van secretaris overneemt. 

Daarnaast stemde de vergadering in 

met de benoeming van Jan Plaizier 

(communicatie) en Mark Jans (ac-

commodatie) als nieuwe leden van het 

bestuur, waarin André Janmaat (tech-

nische zaken), Chantal de Brouwer 

(jeugd) en Bart Blomsma (vrijwilligers) 

al zitting hadden. 

Lid van Verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergade-

ring werd Louis Kempers verrast met 

zijn benoeming tot Lid van Verdienste 

vanwege vele en jarenlange verdiensten 

voor de vereniging. Verdiensten zowel 

langs het veld als leider van A-junioren, 

het 2e elftal en nu nog steeds het 3e elf-

tal, maar zeker ook daar buiten, waar 

hij de laatste jaren dè kracht is geweest 

rondom verbouwingen in en om de 

kantine.

Debuut van VR2 

Voor de mix van eerstejaars senioren 

en oudere meiden stond uit bij OSM 

VR1 de eerste wedstrijd op het pro-

gramma. Tot vlak voor tijd stond het 

0-0, maar VR2 moest moegestreden in 

de slotfase toch twee doelpunten incas-

seren.

 

Senioren

Het 2e behield door de 1-3 overwin-

ning op APWC de koppositie. Het 3e 

en 4e verloren hun uitwedstrijden, 

maar 35+ boekte 3e uitoverwinning op 

rij: 1-5 bij Nautilus.

 

Bekerwedstrijden jeugd

JO15-1 won met 0-4 van Laren JO15-1 en 

gaat naar volgende ronde. Eerder was dit 

al gelukt door MO13-1, JO11-1, JO10-1, 

JO10-2 en JO10-3.

Week van de Scheidsrechter

In het kader van de door de KNVB Week 

van de Scheidsrechter kregen onze scheids-

rechters van de jeugdcommissie afgelopen 

weekend een presentje als dank voor hun 

inzet.

Stage jeugdleden 

Vrijdag jl. kreeg de vaste ploeg vrijwilligers 

hulp van 5 jeugdleden in het kader van hun 

schoolstage. Aangenaam en nuttig tegelijk!

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand herfst-

competitie biljarten

Maandag 16 okt.: B. 

Worp (5 pt.), J. van Greu-

ningen (2 pt.), J. Vrijburg 

(2 pt.), W. Clements (1 pt.) Stand aan 

kop: B. Worp 3-13, M. Zieleman 3-12

Zaterdag 21 okt.: 1. M. Verlaan & M. v.d. 

Velden & J. Hoekstra (24 pt.), 2. J. van 

Greuningen & M. Zieleman & Mw. D. 

Giavarra (18 pt.), 3. J. van Wijnen & W. 

Clements & K. Jacobs (12 pt.)

Stand aan kop: M. v.d. Velden 3-28, J. van 

Greuningen 3-22, J. van Wijnen 3-20

Uitslag + stand onderlinge competitie 

BV Overmeer

Donderdag 19 okt.: M. Verlaan - M. v.d. 

Velden 0-2, R. Korteling - W. Clements 

1-1, W. Lam - T. Otten 2-0, H. Stalenhoef 

- J. Kloosterman 0-2 

Stand aan kop: M. v.d. Velden 5-11, W. 

Lam 6-10, T. Otten 4-9

Programma

Donderdag 26 okt. 19.30 uur: onderlin-

ge competitie BV Overmeer, zaterdag 28 

okt. 16.00 uur: maandtoernooi biljarten, 

maandag 30 okt. 19.30 uur: herfstcom-

petitie biljarten

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

Petanque
ASV Petanque'91 heeft nog twee toer-

nooien te gaan. Zaterdag 28 oktober en 

zaterdag 4 november zijn de spannende 

dagen voor het Clubkampioenschap. 

Beide dagen vangen aan om 11.00 uur 

op het ASV Sportpark.

Binnen 1 minuut scoorde Nederhorst 

tegen Roda ’46, toen Steven Stijvers 

op het middenveld zijn man uit-

speelde en vanaf ruim 20 meter met 

links de bal in de linkerbeneden-

hoek schoot. Het team speelde ge-

concentreerd en liet de gastheren 

uit Leusden nauwelijks in het spel 

komen. 

De roodgelen konden in de 16e mi-

nuut de voorsprong verdubbelen. Levi 

Matsari passeerde de keeper. Na een 

halfuur kwam de thuisploeg wat meer 

in de wedstrijd. Oscar Vrijhoef moest 

enkele keren handelend optreden. In 

de 44e minuut kwam Roda op 1-2, 

toen hun spits alleen door kon gaan op 

Oscar en de bal binnenschoot. Direct 

daarna kogelde Jesse van Huisstede 

de 1-3 met links in het doel. Na rust 

kwam Nederhorst op 1-4, na een goede 

combinatie via Job van Wijk, Luuk en 

Jesse van Huisstede. Roda begon aan te 

zetten. In de 73e minuut maakte spits 

Hoppenbrouwer geen fout met de 2-4. 

Alles of niets nu voor de thuisploeg, het 

werd zelfs 3-4. In de 91e minuut redde 

keeper Oscar Vrijhoef op schitterende 

wijze de verdiende 3 punten.

Senioren

Nederhorst-2 wist de goede resulta-

ten van de afgelopen weken voort te 

zetten door uit bij Waterwijk 2 na een 

2-0 achterstand met 2-5 te winnen, via 

doelpunten van Rijk Bruins, Thijmen 

Sibbing (2x),  Jeroen Bouwer en Ruben 

Hogenberg. Nederhorst-4 wist in Blari-

cum bij BVV tot een verdienstelijke 3-3 

te komen.

Jeugd

De JO15-1 won met 6-3 van PVCV en 

de meiden O17-1 speelden 6-6 gelijk 

tegen Victoria O17-1. De JO17-1 hiel-

den met 4-1 de winst in eigen huis te-

gen Argon.

Algemene ledenvergadering

Voor alle geïnteresseerden hier alvast 

de datum voor de algemene ledenver-

gadering. Deze is bepaald op maandag-

avond 13 november. Vanaf 20.00 uur 

staat de koffie gereed en de vergadering 

Voetballen in Nederhorst 

Eerste elftal pakt verdiend 3 punten
start om 20.15 uur.

Zie ook: www.vvnederhorst.org of face-

book.

Voetballen in ’s-Graveland 

Nieuw blauwwit bestuur
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Kort nieuws

KORTENHOEF – Zaterdag 21 okto-

ber was het traditionele slotfeest 

van de Eekhoorn. De Kortenhoefse 

speeltuin sluit na de herfstvakantie 

zijn deuren en gaat weer open in het 

eerste weekend van april.

Geheel in stijl met het jaarthema 

‘ridders & prinsessen’ is de toegang 

van de speeltuin omgebouwd tot een 

kleine burcht. Het hek is veranderd in 

een bruine muur met karakteristieke 

kantelen op de bovenrand. Eenmaal 

binnen valt je oog direct op een groot 

springkussen in de vorm van een 

kasteel, waarbij twee ridders naast de 

poort de wacht houden. 

Sommige kinderen zijn ook verkleed 

naar de speeltuin gekomen. Zo is een 

meisje in een mooi Sneeuwwitje kos-

tuum aan het schommelen. “Bij het 

verkleden zijn prinsessen altijd favo-

riet” meldt secretaris Kim Tomei. Van-

daag is de toegang voor leden gratis 

en kunnen niet-leden voor € 2,50 naar 

binnen. Op een gewone speeldag is de 

prijs slechts € 1,50. “We houden het 

low budget” legt Tomei uit. “We willen 

het goedkoopste uitje in de omgeving 

zijn, zodat ieder kind een keertje naar 

de Eekhoorn kan komen. De speeltuin 

heeft een belangrijke sociale functie in 

het dorp. Hier kunnen alle kinderen 

samen spelen.”

Afscheid van ‘de Hofnar’

Naast de normale toestellen, de kabel-

baan, de bouwhoek en de zandbak zijn 

tijdens het slotfeest wat extra spellen 

neergezet. Zo is er een bowlingbaan, 

een groot vier-op-een-rij spel en een 

kleine draaimolen. Bij draaimolen ‘de 

Hofnar’ schalt ‘Prinsesje en Super-

man’ van K3 uit de luidspeaker. Ger-

rit van der Heijden tilt de kinderen 

om de beurt in een gekleurd stoetje, 

klingelt met de bel en zet de molen 

aan. Vandaag laat ie ‘m voor de laatste 

keer draaien. “Het houdt een keer op” 

spreekt de oud-hofnar van De Turf-

trappers. “Ik heb ’t altijd met veel lief-

de gedaan, in heel Wijdemeren, maar 

na vijftien jaar heb ik de draaimolen 

verkocht.” Na deze afscheidswoorden 

begint het een beetje treurig te mie-

zeren en vluchten de kinderen onder 

de overkapping naast de ingang, waar 

ze een bekertje limonade krijgen, een 

paar snoepjes en een broodje knak-

worst. “Het komt weer goed hoor” re-

lativeert Kim Tomei. “Een beetje regen 

hoort bij een slotfeest in de herfst.” 

Een meisje op de familieschommel 

laat zich ook niet kisten en fantaseert: 

“Kom mama, we gaan zo ver mogelijk 

weg schommelen, naar Zuid-Afrika, 

daar schijnt de zon.”

Voor ieder wat wils

Voor het komende 

seizoen zit De Eek-

hoorn nog steeds te 

springen om extra 

to e z icht houders . 

Vooral in de vakan-

tietijd is er behoefte 

aan mensen die af 

en toe willen inval-

len. In totaal zijn 

er bij de speeltuin 

zo’n 25 vrijwilligers 

actief. Zo is er ook 

een technische commissie die elke 

dinsdag het onderhoud verzorgt. “De 

basis is goed op orde, alles ziet er lek-

ker uit. Dus wordt het tijd om over iets 

nieuws na te denken” vertelt voorzitter 

Mark Gombert. “We hebben bijvoor-

beeld het idee om wat toestellen met 

een parcours met elkaar te verbinden. 

Juist voor de wat oudere kinderen, 

van acht tot tien jaar. Ook proberen 

we volgend jaar, voor de opening, een 

‘nestschommel’ te hebben. Dat was 

een specifieke wens om wat minder 

valide kinderen ook een mooi speel-

toestel te bieden. Zo kijken we de 

komende tijd wat we nog meer kun-

nen doen om de verschillende doel-

groepen te entertainen. Daarbij zijn 

suggesties en wensen natuurlijk altijd 

welkom! Mensen kunnen die mai-

Achterpagina DOOR:  SASKIA LUIJER

Lars, Quinten en Hanke zijn 3 veertienjari-
gen die regelmatig als voetbalscheidsrechter 

optreden. Hulde aan alle (jonge) vrijwilli-
gers die hun steentje bijdragen. 

Wijdemeren in Beeld

Zonnig slotfeest de Eekhoorn 
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len naar info@speeltuindeeekhoorn.nl of 

doorgeven via onze Facebookpagina.” In-

tussen breekt een aarzelend zonnetje door 

die steeds uitbundiger gaat schijnen. Een 

van de vrijwilligers pakt een doekje en een 

zwabber om de toestellen droog te vegen. 

Zo krijgt het meisje op de familieschom-

mel toch gelijk, want het wordt een heer-

lijke zonnige middag.

Binnenkort in City of Wesopa: do. 26 okt. 

film, zo. 29 okt. muziek en film, wo. 1 nov. 

Cityquiz, do. 2 nov. film, za. 4 nov. muziek.  

Info: www.wesopa.nl

 ‘t Wijdehuis, een ontmoetingsplek voor 

iedereen die een steuntje in de rug nodig 

heeft om iets te ondernemen. Op ma.- en 

do.middag van 12.30 – 16.30 (incl lunch 

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

weten of zich aanmelden: Herma Kleve, 

Versa Welzijn, hkleve@versawelzijn.nl of 

035- 6231100

Zingen? Dat kan bij het Gemengd Koor 

Wijdemeren. Zij repeteren elke woens-

dagavond van 8-10 uur in de Bergplaats, 

Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U bent van 

harte welkom!




