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Kozijn Buitenlokaal Wings for Aid Voetbal Petanque

’s-GRAVELAND- Op de middag dat 

Matthieu van der Poel met overmacht 

Europees kampioen veldrijden 

werd, streden aan het Kininelaantje 

ongeveer 150 jongens en meisjes 

t/m 14 jaar uit heel Nederland op het 

cyclo-crossparcours voor de titels bij 

de nationale Jeugdveldrit.

Onder leiding van Kortenhoever Pie-

ter van Loenen hebben leden van de 

Gooise Wielerclub De Adelaar sinds 

vorig jaar een compleet gerenoveerd 

parcours aangelegd. Een uitdagende 

baan van ruim 1400 meter, met scher-

pe bochten, steile klimmetjes, een serie 

pittige traptreden, een flinke zandbak 

en een kuil van drie meter diepte waar 

je bijna hoogtevrees van zou krijgen. 

Voor de veiligheid is alles keurig af-

gezet met linten, oversteken tijdens 

de races is verboden. Onder auspiciën 

van tien KNWU- officials worden op 

deze zondagmiddag zeven ritten ge-

fietst in verschillende leeftijdscatego-

rieën. De allerjongsten zijn 7 jaar. Voor 

hen en de kinderen tot 10 jaar nog 

geen zandbak, diepe kuilen en schuine 

randen. Halverwege de ritten wordt 

het parcours anders uitgezet. Toch zie 

je ook bij de jongere kinderen menig 

valpartijtje, maar dat is onderdeel van 

deze mooie buitensport. Voor Jos Eg-

berink, coördinator wedstrijdrijden, is 

het plezier het allerbelangrijkste: “Het 

is toch fijn om in de buitenlucht over 

die hobbels te crossen. Dat is nummer 

één, die prestaties komen later wel.” 

Evenals bij andere sporten zouden 

veel vaders en moeders wensen dat 

hun zoon de nieuwe Tom Dumoulin 

wordt. “Let nou op! Pak ‘m straks in de 

binnenbocht. Schakelen en gas erop” 

roept de papa van een jongetje. Of: 

“Die nr. 32 die voor je rijdt zit stuk, hij 

is al twee keer op z’n bek gegaan. Bij 

de trap is je kans” roept 

een moeder. En verder 

uiteraard veel aanmoe-

digingen in de trant van 

‘ga door, geef niet op, 

trap vooruit’ enzovoort. 

Bij de finish valt menig 

traantje en liggen de 

deelnemers totaal uit-

gepierd op het natte 

gras. Gelukkig is er al-

tijd wel een lieve oma 

die kleinzoon systematisch met een 

doekje droog veegt, aandoenlijk. Na 

de races zijn er bekers voor de eerste 

drie, uitgedeeld door de rondemissen 

Lieke en Angela. Meisjes en jongens 

gescheiden, dat schijnt nieuw te zijn. 

Lars van der Laan is een van de vijf 

‘Adelaar’-talenten die meedoet tussen 

kinderen uit Burgh-Haamstede en 

Westerbork. De Hilversummer wordt 

tweede in categorie 3. In dat kwar-

tiertje fietsen kwam- ie twee keer ten 

val. “Maar ook als ik niet gevallen was, 

had ik niet kunnen winnen” erkent de 

9-jarige. Hij vindt veldrijden en op de 

weg fietsen even leuk. Hij traint maar 

Spektakel jeugdveldritten bij GWC De Adelaar

liefst drie keer per week. Peter Sagan is zijn 

grote favoriet en Matthieu van der Poel ui-

teraard voor het veldrijden. 

GWC De Adelaar is een bloeiende ver-

eniging die ongeveer 400 leden telt. De 

club telt een lijst met sponsors die de wie-

lersport graag ondersteunen. Voor deze 

landelijke jeugdveldritten heeft In-Gooi.

nl zich als sponsor opgeworpen. Jos Eg-

berink wijst erop dat fietsen een prachtige 

laagdrempelige sport is, voor kinderen 

uit Wijdemeren. Op maandagavond kun 

je mountainbiken en op woensdag veld-

rijden, al vanaf 7 jaar. Je kunt het ook ge-

woon proberen. Er is altijd wel een fiets te 

leen. Meer info: gwcdeadelaar.nl

WIJDEMEREN- De VVD Wijdemeren 

heeft Sieta Vermeulen met algemene 

stemmen gekozen tot lijsttrekker voor 

de gemeenteraadsverkiezingen 2018.  

“We zijn erg blij dat Sieta beschikbaar 

wil zijn voor een volgende termijn in 

de gemeenteraad van Wijdemeren, juist 

in deze tijd van grote besluiten over de 

toekomst van onze gemeente en de voor 

ons liggende uitvoering van die beslui-

ten. Sieta heeft de afgelopen – vaak woe-

lige – raadsperiode laten zien dat ze er 

ook in moeilijke omstandigheden staat, 

met verve de belangen van onze kiezers 

verdedigt en altijd de verbinding blijft 

zoeken. Zij oogst onder de inwoners van 

Wijdemeren ook grote waardering voor 

haar maatschappelijke betrokkenheid” 

aldus Eric Kroese, namens het bestuur 

van de Wijdemeerse VVD. 

VVD kiest Sieta Vermeulen 
tot lijsttrekker  

Foto’s: Eric Daams

ANKEVEEN- Laat je op zondag 12 

november in Theater De Dillewijn 

betoveren door Theo Nijland.  In 

alle eenvoud aan de piano gezeten 

toont hij zich in zijn nieuwe pro-

gramma ‘Desalniettemin’ een ware 

entertainer. 

Zijn liedjes zijn muzikale en tekstu-

ele hoogstandjes en bovenal heel per-

soonlijk en toegankelijk. Hij is bloed-

serieus en ook heel grappig. Theo 

Nijland won twee keer de Annie M.G. 

Schmidtprijs. In 2015 ontving hij de 

Groenman-taalprijs. Desalniettemin 

heeft vele lovende kritieken gekre-

gen. Kom het zelf ervaren. Er zijn nog 

kaarten beschikbaar, dus wacht niet te 

lang! Zondag 12 november. Aanvang: 

15.30 uur. Kaarten à € 18,00 en meer 

info via www.dedillewijn.nl

Subtiele voorstelling van 
Theo Nijland   

BEZORGER GEZOCHT!!
zie voor meer info op pagina 4
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Za. 11 nov.: 17.30 uur: 
 Parochianen,
 Zo. 12 nov.: 09.30 uur: 
 Liturgiegroep.
◗ St. Martinus     
 Wo. 8 nov.: 19.00 uur: J. Dremé
 Za. 11 nov.: 17.00 uur: 
 Parochianen,
 Zo. 12 nov.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé en W. Balk. 
◗ OLV Hemelvaart 
 Do. 9 nov.: 19.00 uur: J. Dremé
 Za. 11 nov.: 18.00 uur: 
 Parochianen,
 Za. 11 nov.: 19.00 uur: J. Dresmé. 

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 12 nov.: 10.00 uur:  
 Ds. H,M. Ploeger.
◗ De Graankorrel    
 Zo. 12 nov.: 10.00 uur:  
 Ds. E. Braam.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 12 nov.: 09.30 uur:  
 Dr. M. Verduin.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Wo. 5 nov.: 19.30 uur:  
 Prof. G. van den Brink,
 Zo. 12 nov.: 19.30 uur:  
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 12 nov.: 11.00 uur: 
 Jan Greven. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
 Zo. 12 nov.: 10.00 uur:  
 R. Bogaerds.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 12 nov.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. Hempenius
  16.00 uur: Ds. Klaas de Vries.

GooiTV
Vanaf 8 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit:

TV Magazine met o.a.: plantenbakken Burg. de Bordesstraat in 

Bussum, de veiligheidsregio en de kameel van Bibi Hazenaar; 

Een nieuwe afl evering van RegioHub; In In Derde Termijn praat 

Ruud Bochardt met Hugo Bellaart (Gooise Meren), Martin Vuyk 

en Jan-Jaap de Kloet (Wijdemeren) over de vierde kliko en de 

vermakelijkheidsbelasting; Gooi en Eembode Bussum, Naar-

den, Muiden en GooiTV presenteren het tweewekelijks gesprek 

met Han ter Heegde, burgemeester van Gooise Meren.

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op 

gooitv.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 08 nov. 13.30 u. Schoolschaaktoernooi Regenboog, Kortenhoef

wo.08 nov. 20.00 u. ALV Alg. Gymnastiekver. NdB. Sporthal De Blijk, NdB. 

do. 09 nov. 20.00 u. Lezing ‘Botsende sterrenstelsels’ Bez.centr. NM; ’s-Graveland

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

vr. 10 nov. 21.00 u. Prinsenbal Schuimlikkers Wapen van Ankeveen

za. 11 nov. 09.30 u. Spotjes schilderen  Kidswereld, Platanenln., NdB.

za. 11 nov. 17.00 u. Sinte Maarten Kerken NdB, Ankeveen,K’hoef

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

za. 11 nov. 21.00 u. Prinswissel Turftrappers ’t Akkoord,Kwakel, Kortenhoef

zo. 12 nov. 15.30 u. Theo Nijland ‘Desalniettemin’ Dillewijn, Ankeveen

di. 14 nov. 16.00 u. Opening begraafplaats Hornhof Slotlaan 3. NdB.

di. 14 nov. 20.00 u. Commissie Maatsch. Zaken Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

wo. 15 nov. 10.30/19.30 u.Vrijwilligers gezocht Sypesteyn Sypesteyn, Nw.Ldr.dijk 150

wo. 15 nov. 13.30 u. School Moves Volley toernooi Sporthal De Blijk, NdB

wo. 15 nov. 20.00 u. Commissie Ruimte & Economie  Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

do. 16 nov. 17.30 u. Smakelijk Gesprek  (PioWij) ’t Honk, Zuidereind 15, ’s-Grav.

17 – 19 nov.  L!cht expositie, muziek, voordracht Dillewijn, Ankeveen

vr. 17 nov. 19.00 u. Afscheid Aad Dijs (vz. Bergse IJsclub) IJsclubgebouw, Blijklaan, NdB.

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

za. 18 nov. 09.00 u. 4 x G Rommelmarkt Sporthal De Fuik, Kortenhoef

za. 18 nov. 14.00 u. Paddenstoelen in het herfstbos Bez.centr. NM; ’s-Graveland

za. 18 nov. 16.00 u. Aankomst St.-Nicolaas Nederhorst Loswal, NdB.

zo. 19 nov. 15.00 u. Ankeveens Licht Gedicht (Peter Faber) Dillewijn, Ankeveen

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

De ledenvergaderingen van PvdA 

en GroenLinks Wijdemeren hebben 

op 1 november, unaniem en met ap-

plaus, ingestemd met de voordracht 

van de kandidatenlijst. De besturen 

zijn heel blij met deze kandidaten. 

Een combinatie van ervaring, kwaliteit, 

en jeugd maakt dat zij de toekomst van 

de linkse combinatie in Wijdemeren 

met groot vertrouwen tegemoet zien. 

Wijdemeren is in goede handen bij 

deze kandidaten. 

Na de nrs. 1 en 2, Sandra van Rijkom 

( PvdA) en Stan (GroenLinks), volgen 

de fractieassistenten Max Schouten 

(PvdA) en Marloes van Hoeve (GrL) 

uit Loosdrecht op de posities 3 en 4. 

Rijk van Beek completeert het eerste 

vijftal. Gevolgd door het huidige raads-

lid Ram Lachman op nr. 6.       

Kandidatenlijst PvdA/GroenLinks bekend

BreiBoezems
Vrouwen die een borstamputatie heb-

ben ondergaan, kunnen voortaan kiezen 

voor een alternatief op de siliconen pro-

theses. Stichting BreiBoezem voorziet 

Nederlandse vrouwen van op maat ge-

maakte protheses van katoen, die door 

vrijwilligers zijn gebreid. Borstkanker-

patiënten hebben nu meer keuze in ma-

teriaal en draagcomfort dan voorheen. 

Voor het Gooi is Viore in Hilversum het 

uitgiftepunt. Viore is het centrum voor 

mensen die leven met kanker. Adres:  

Oostereind 115, 1212 VH Hilversum. 

Er is een voorraad van alle maten aan-

wezig waardoor men niet lang hoeft te 

wachten na de aanvraag.  Breiboezem 

organiseert ook breiworkshops bij Vi-

ore. Geïnteresseerden zijn op vrijdag 10 

november van 13:30 tot 16:00 uur van 

harte welkom bij Viore om te helpen 

met breien. 

WIJDEMEREN-Twee dagen voor 

de beslissende raadsvergadering 

mochten inwoners hun mening 

geven over de herindeling van 

Wijdemeren zoals de provincie voor 

ogen staat. Hoewel de raadszaal 

goed gevuld was, waren er slechts 

± 30 burgers aanwezig. Het meren-

deel van de aanwezigen bestond uit 

raadsleden, gemeentebestuur en 

politieke verwanten. 

Voor- en tegenstanders van een fusie 

met Hilversum hielden een betoog over 

hoe het volgens hen verder zou moeten. 

Het duidelijkst was de ex-burgemeester 

van ’s-Graveland, Wim Kozijn. Hij zei 

dat de uitslag van de fusieprocedure 

vanuit de provincie ‘onomstotelijk’ was, 

namelijk dat Wijdemeren moet fuseren 

met Hilversum. Daar had Wijdeme-

ren het zelf naar gemaakt, omdat het 

gemeentelijk apparaat ‘de laatste 8 jaar 

was kapot bezuinigd’. Waren er in 2002 

nog 142 gemeentelijke medewerkers, 

nu slechts 130 fte’s met veel meer taken. 

Uit een recent onderzoek van B&W 

was gebleken dat er weer 20 nieuwe 

functies nodig zijn om slagvaardig te 

zijn. Kozijn antwoordde op de vraag 

van CDA- voorman Jan Verbruggen 

wat hij vond van een ambtelijke fusie, 

dat Hilversum daar geen belang bij 

had, want de buurgemeente zou de 

zeggenschap over de eigen ambtena-

ren niet kwijt willen raken. ‘Krankzin-

nig’ noemde de ex-burgemeester het 

voorstel van D66 voor een ambtelijke 

fusie met Hilversum, Weesp en Gooise 

Meren. Met name de laatste gemeente 

zit nog volop in de samenvoegingperi-

kelen en heeft geen zin in Wijdemeren 

erbij. 

Er waren nog acht andere insprekers. 

Ook Frank Senteur, namens WM2020 

dat een petitie tegen een fusie met Hil-

versum met bijna 8000 ondertekenaars 

organiseerde, was scherp. “Kom subito 

uit uw luie stoel” zei hij tegen de raads-

leden “de gemeenteraad heeft de afge-

lopen jaren niets gedaan.” Toen enkele 

raadsleden tegenwierpen dat er wel veel 

gedaan was, antwoordde zijn kompaan 

Kozijn biedt weinig 
hoop tegen fusie

Ab Krook dat er ‘geen eenduidig standpunt 

was en geen helder lijstje met opties.’ De 

Bergse Renée Wijnen hekelde het demo-

cratisch proces, waarbij de burgers niet aan 

bod kwamen. Ze vond dat Wijdemeren zich 

geen dictaat moet laten opleggen door het 

provinciebestuur. “Laat de politieke par-

tijen hiervan een onderwerp maken van de 

verkiezingen. Dan kunnen de mensen hier-

over stemmen.” Breukelevener Jan Manten 

riep hartstochtelijk op tot meer onderlinge 

samenwerking van de lokale politiek: “Zeg 

nu eens duidelijk, wat willen we wel.”

Diverse ondernemers stipten aan dat Wij-

demeren voor bedrijven te weinig kan be-

tekenen. Nico Ockhuisen had slechte er-

varingen met een bouwplan, waar andere 

gemeenten veel krachtiger overkwamen. 

Dat onderstreepte ook Johan Zijtveld die 

weinig op had met de ondersteuning door 

de ambtenaren. Kortenhoever Wim Schaap 

wees op het krachtenspel vanuit Amster-

dam. Hij vroeg zich af of Wijdemeren wel 

de tijd krijgt om de bestuurskracht op te 

vijzelen. “Het zit ons dwars dat we geen in-

spraak hebben als we onze dorpen niet bij 

de stad Hilversum willen” zeiden de heer en 

mevrouw Van der Veer. Wat de gemeente-

raad met de input zal doen, zou twee dagen 

later tijdens de extra gemeenteraad naar 

voren komen. 

Wim Kozijn: Fusie onomstotelijk

NEDERHORST DEN BERG - Na een 

half jaar intensief bouwen, worden 

de woningen in Nedervecht, fase 3B, 

begin november opgeleverd. Eind 

november zijn de laatste woningen 

opgeleverd en daarmee kunnen on-

der andere toekomstig bewoners 

Edward en Manou hun nieuw huis 

betrekken. 

“Voor ons waren de rust en buiten-

lucht reden om een huis in Nederhorst 

den Berg te kopen. Bovendien is dit de 

perfecte plek voor ons, aan het water, 

sportvelden in de buurt en midden in 

een prachtige omgeving”.

Naast fase 3B is er nog een laatste fase. 

Fase 3A met rijwoningen, tweekap-

pers en een vrijstaande woning. De 

verwachting is dat de verkoop daarvan 

rond februari/maart 2018 zal starten.  

Deze woningen worden gebouwd op 

de huidige locatie van de tennisver-

eniging. Deze vereniging verhuist naar 

verwachting in april 2018 naar de nieu-

we locatie in Nedervecht.

Nedervecht 

Fase 1 en 2 zijn opgeleverd en be-

woond. Het gaat hier om een mix aan 

koop-, huurwoningen en koop- en 

huurappartementen. Fase 3B bevat 10 

tweekappers en 14 rijwoningen en zijn 

allemaal verkocht. Straks wanneer ook 

de laatste fase, 3A, klaar is, staan er 180 

woningen, waarvan Lithos er 110 heeft 

gebouwd. “De wens om te bouwen is er 

al even, met Nedervecht komt er voor 

iedereen een droom uit. Het bijzondere 

van dit project is de verscheidenheid 

aan woningen. Van appartementen 

en rijwoningen tot vrije kavels. Een 

prachtig project, waar jong en oud kan 

genieten van alles wat Nederhorst den 

Berg te bieden heeft.” Aldus wethouder 

Betske van Henten-Meijer. 

Verkoop en informatie

De ontwikkeling en realisatie van de 

woningen is in handen van Lithos 

bouw & ontwikkeling. Daarnaast zitten 

er 25 vrije kavels in dit plan. De eerste 

woningen worden al gebouwd. De ge-

meente Wijdemeren heeft nog slechts 

een enkele vrije kavel te koop. Heeft u 

interesse? Neem dan contact op met 

Erik Blok, projectleider gemeente Wij-

demeren, telefoon (035) 655 94 21, e-

mail: vrijekavelsnedervecht@wijdeme-

ren.nl. 

Op de site www.nedervecht.nl vindt u 

alle actuele informatie over het plan.

Begin november oplevering 
fase 3B Nedervecht
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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

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 9 nov. film, za. 11 nov. caba-

ret, do. 16 nov., film, za. 18 nov. 

toneel.  Info: www.wesopa.nl

Zaterdag 18 november geeft 

Gospelgroep Vision uit Hilver-

sum om 20.00 uur een concert 

in de Bethlehemkerk in Hilver-

sum. Info: www.gospelgroepvi-

sion@gmail.com

 ‘t Wijdehuis, een ontmoetings-

plek 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 we-

ten of zich aanmelden: Herma 

Kleve, Versa Welzijn, hkleve@

versawelzijn.nl of 035- 6231100

Kort nieuws

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 

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 

leverbaar. Gemalen veengrond, 

menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/

betonklinkers. Middenweg 106, 

Ned. Den Berg. 0294-251451.

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

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

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

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

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.

COMPUTER- EN TELEFOONSERVICE

NOORDEREINDE 9 ’s-GRAVELAND

Wij leveren uw abonnement

apparatuur en accessoires

Vakkundig en vrijblijvend

advies en scherpe prijzen

Koffie & thee staan klaar

in onze gezellige buurtwinkel!

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

BELLE MAKELAARDIJ

Je bent zo verkocht!!! 

Gratis waardebepaling?

Bel: 035-656 0235

Met ENERGIE het weekend 

in? Dat kan na het bijwonen

van 5 unieke Masterclasses

www.nlplu.nl/feel-good-

friday 0655712305

OPSLAGRUIMTE TE HUUR

LOCATIE DE SLENK ANKEVEEN

12 m2 € 100,00 p/maand

9 m2 € 75,00 p/maand

Tel : 0655360880

PIJNLIJKE VOETEN?

Maak dan een afspraak bij

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

BEZORGER GEZOCHT!!
Het Weekblad Wijdemeren is op zoek naar een bezorger  

voor  een wijk in ’s-Graveland. Het bezorgen van het 

Weekblad Wijdemeren is slechts 1 x per week.

Lijkt het je leuk om dit te doen? 

Neem dan z.s.m. contact op met: 06-136 67 848

Weekblad Wijdemeren

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

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl
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WIJDEMEREN- Als u dit verslag 

van de extra gemeenteraad van 

2 november jl. leest, is het besluit 

over de gemeentelijke herinde-

ling door de provincie al genomen. 

Gedeputeerde Staten zouden op 

dinsdag 7 november de knoop 

doorhakken. Uiteindelijk wilden 

CDA, D66, De Lokale Partij en 

Dorpsbelangen met 14 van de 19 

stemmen een ambtelijke fusie met 

Hilversum en Gooise Meren. Dus 

wel een eigen gemeenteraad, maar 

alle ambtenaren in één organisatie. 

Of Noord-Holland genoegen zou 

nemen met deze optie, valt te be-

twijfelen. 

Verantwoordelijk gedeputeerde Van 

der Hoek schreef recent: ‘Daarom vind 

ik het jammer dat de regio in de afge-

lopen 9 maanden niet is gekomen tot 

een gezamenlijke en eenduidige visie 

of voorstel. Dát maakt het noodzakelijk 

dat het college van gedeputeerde staten 

de komende week zal besluiten hoe we 

verder gaan met de versterking van de 

bestuurskracht van de regio en de ge-

meenten’. Alle partijen waren het erover 

eens dat op de langere termijn er één 

gemeente Gooi- en Vechtstreek moet 

komen. Over een fusie met Hilver-

sum liepen de meningen zeer uiteen. 

Dorpsbelangen en De Lokale Partij (4 

stemmen) kozen voor zelfstandigheid, 

met uitbreiding van de samenwerking 

met andere gemeenten. Het CDA (7 

stemmen) publiceerde ook in dit blad 

dat het alleen ambtelijk wilde fuseren 

met Hilversum, D66 (3 stemmen) wil-

de een ambtelijke fusie met Hilversum 

en Gooise Meren. PvdA/GrL, VVD en 

OLib (5 stemmen) wensten één ge-

meentebestuur te worden met Hilver-

sum vóór 2023, daar konden Gooise 

Meren en Weesp bij aansluiten. Dat 

was geen eenheid binnen de raad, zo-

als René Voigt (DB) ook al fijntjes had 

geconstateerd.  “Wij hebben het ver-

prutst” zei Robby Israel van OLib dui-

delijk. Hij meende dat de politieke spel-

letjes de boventoon hadden gevoerd, in 

plaats van degelijk onderzoek.

Na de schorsing

In een schorsing die 5 kwartier duurde, 

zochten de partijen elkaar op. Heen- en 

weergeloop tussen kamertjes, gefluister 

op de gangen, overleg in de raadszaal, 

tot burgemeester Ossel allen weer bin-

nen riep. 

“Wat we hadden, is passé” zei Jan Ver-

bruggen. Hij kondigde een motie van 

vier partijen aan die ‘met kracht’ kiezen 

op korte termijn ambtelijk te fuseren 

met Hilversum en Gooise Meren. “Nu 

wel een duidelijk standpunt” zei Joost 

Boermans namens D66. “Je moet een 

stap zetten” zei Voigt “in ieder geval 

geen bestuurlijke fusie met Hilversum.” 

“Het is een grote stap” erkende DLP ‘er 

Zagt “maar het zwaard van Damocles 

hing boven ons hoofd. Het is next best.”

De overige partijen waren verbaasd. 

Stan Poels van PvdA/ GrL. merkte op 

dat met name Zagt een ‘kanteling’ had 

gemaakt. Wethouder Reijn, die zich 

verder opvallend buiten de discussie 

stelde, vond dat de motie van het vier-

tal een einddatum miste. Dat was zijns 

inziens wel noodzaak. 

Nu zich een ruime meerderheid aan-

diende, probeerde VVD ‘er Sieta Ver-

meulen met een aanscherping van de 

motie PvdA/GrL, VVD en OLib ook 

zieltjes te winnen. Door de toevoeging 

voor de fusie in 2023 eerst een ambte-

lijke fusie met alleen Hilversum te star-

ten. Dat vond geen genade in de ogen 

Moties over herindeling rollen over elkaar heen

van de vier andere partijen. Alleen met 

Hilversum blijft in hun ogen verderfelijk. 

Dat werd verworpen met 14 tegen 5. Op de 

vraag of Gooise Meren wel geraadpleegd 

was over een samengaan, kwam geen dui-

delijk antwoord. 

Op 7 november rond 17.00 uur kwam naar 

buiten wat het provinciebestuur vond van 

deze besluitvaardigheid van de Wijdemeer-

se politiek. 

De afgevaardigde van de provincie 

(midden)  meldt misschien de uitslag van 

de moties (foto: Douwe van Essen//WWK)

KORTENHOEF- Het college gaat mul-

tifunctioneel centrum De Dobber in 

Kortenhoef verkopen. Bedoeling 

is om met de opbrengst een klein-

schalig cultureel centrum aan de 

Parklaan in Kortenhoef te realise-

ren. Ook wordt een gedeelte van de 

opbrengst gebruikt voor een impuls 

in de openbare ruimte in winkelcen-

trum De Meenthof. 

Met de ruim 1,4 miljoen die de ver-

koop van de Dobber aan Pejolam 

(AH- redactie) moet opbrengen, komt 

er fysieke en financiële ruimte om win-

kelcentrum de Meenthof op te waar-

deren. Het plan is om op de plek van 

De Dobber extra winkelruimte, horeca, 

parkeervoorzieningen en circa 20 wo-

ningen te realiseren. Wethouder Theo 

Reijn: “Ik ben ontzettend blij dat we 

na tien jaar een aantal zichtbare stap-

pen kunnen zetten in De Meenthof en 

dat we de culturele activiteiten voor 

Kortenhoef weten te behouden.” Het 

rekensommetje dat aan de raadsleden 

is toegezonden, is globaal als volgt. 

Van de verkoop van 1.430.000 minus 

de boekwaarde blijft ruim 1,1 miljoen 

over. Daar vanaf gaan de kosten van 

350.000 euro voor het nieuwe theater 

aan de Parklaan en de ge-

meentelijke bijdrage van 

25.000 voor de muziek-

verenigingen die gebruik 

gaan maken van sporthal 

De Fuik (Er is een over-

eenkomst met Amicitia 

en BMOL die 10 jaar lang 

2500 euro ontvangen om 

tegemoet te komen in 

de huur en faciliteiten in 

De Fuik). Resteert ruim 7 ton om de 

Meenthof opnieuw in te richten. Vol-

gens wethouder Reijn wordt er begon-

nen met enkele proefvakken tussen de 

HEMA en de Dodaarslaan om de be-

strating op peil te brengen. 

 

Nieuw cultureel centrum 

Het nieuwe cultureel centrum wordt bij 

de Regenboogschool aangebouwd. Het 

minitheater krijgt een podiumfunctie, 

72 zitplaatsen, een entree, een foyer en is 

bovendien duurzaam en rolstoelvrien-

delijk. In juni besprak de gemeente de 

eerste ontwerpen met de bewoners. De 

daarbij verkregen input is inmiddels 

verwerkt in het voorlopige ontwerp. 

Zo komen er extra parkeerplekken en 

geen grootschalige activiteiten. Naast 

DSO zouden theatergroep Spotlight, 

Zumba en anderen geïnteresseerd zijn. 

Er komen geen voorstellingen die in het 

vaarwater van De Dillewijn uit Anke-

veen zouden kunnen komen. 

Toneelvereniging DSO gaat het cultu-

reel centrum van de gemeente huren 

en zorgt voor het beheer en de verhuur 

van de foyer en de podiumruimte. Het 

nieuwe cultureel centrum in Korten-

hoef moet in april 2018 klaar zijn, zo-

dat DSO haar openingstoneelstuk in de 

nieuwe toneelruimte kan opvoeren.  

De plannen voor de verkoop van De 

Dobber en de opwaardering van win-

kelcentrum De Meenthof worden in de 

commissievergadering van dinsdag 14 

november besproken.  

De Dobber wordt eindelijk verkocht  

Fietsenrek Veenstaete
In Kortenhoef komt de bus, gelukkig 

maar. Bij Veenstaete zelfs twee, de lijnen 

105 en 206. Van die halte wordt goed 

gebruik gemaakt. Als je daar op de fiets 

heen gaat, vooral om de 105 te pakken 

die niet door het oude dorp rijdt, is er 

helaas geen goede plek om je fiets te 

stallen. Dat kan snel opgelost, vindt 

Onafhankelijk Liberaal Wijdemeren. 

Met een email naar de verantwoorde-

lijk wethouder of daar een fietsenrek 

kan komen. Zo kan je veilig en netjes je 

fiets neerzetten en het OV pakken. Dat 

mailtje heeft onze fractie inmiddels ver-

stuurd.  Robby Israel van OLib heeft er 

alle vertrouwen dat dit goede idee dan 

ook snel door de wethouder opgepakt 

wordt.

Schets van het bouwplan op 

de plek van De Dobber

Film ‘Maar jij hebt kanker’
Op maandag 13 november organiseert 

Viore, van 19.30 uur tot 21.00 uur, sa-

men met Borstkanker Vereniging Ne-

derland, een bespreking van de film 

‘Maar jij hebt kanker’. Deze film gaat 

over de impact van kanker op het gezin.  

De avond is bedoeld voor iedereen die 

te maken heeft met kanker in het gezin. 

Na het bekijken van de documentaire is 

er ruime tijd om met elkaar het gesprek 

aan te gaan over de impact van kanker 

op het gezin.

Voor meer informatie of aanmelding 

kunt u mailen naar programma@viore.

org of bellen naar 035-6853532. De toe-

gang is gratis.
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Eén brok temperament

Speculaasbrok

€ 2,05
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Sinten...

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

J.F. van Heumenhof 22 • 1241 DK Kortenhoef
035 - 656 42 00 • 06 - 51062530

Prettig wonen, 
midden in het leven, 
met alle zorg dichtbij?
Dat is Zorgeloos wonen bij Vivium in Bussum, Laren en Weesp.

U bent van harte welkom op de Open dag zaterdag 

11 november van 10.00 tot 13.00 uur. Voor de locaties en het 

programma kijkt u op www.vivium.nl/opendag

Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u een gratis 

goodiebag, op = op!

Graag tot ziens! 

-
Vivium helpt u verder

Bel naar (035) 6 924 924

Of kijk op www.vivium.nl/opendag

Open dag 

11 november 

10.00-13.00 uur

W
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ANKEVEEN- Alle kinderen uit 

Ankeveen en omstreken zijn 

zaterdag 25 november vanaf 

13.45 uur welkom bij de kerk 

tegenover de ijsbaan. Daar 

gaan ze zingend Sinterklaas 

binnenhalen. 

Natuurlijk komt hij met al zijn 

Pieten aan met de boot. Alle 

kinderen van 3 t/m 8 jaar uit 

Ankeveen mogen daarna weer 

met Sinterklaas en zijn Pieten 

mee naar het Wapen van An-

keveen om een onvergetelijke 

middag te hebben. De kinde-

ren mogen als ze willen even 

bij Sinterklaas komen om een 

liedje te zingen, een verhaal-

tje te vertellen of gewoon een 

handje te geven. Daarna gaan 

we wat leuks doen en heeft 

Sinterklaas vast een leuk ca-

deautje meegenomen voor 

alle lieve kinderen. Om 16.00 

uur kunnen de kinderen weer 

opgehaald worden, dan gaat 

Sinterklaas weer weg. Opgeven 

kan bij : mariskaterlien@ziggo.

nl of peggy_torsing@hotmail.

com. Graag leeftijd van het 

kind erbij.

Sint & Piet op bezoek? 

Natuurlijk gaat onze eigen Sint 

ook weer langs de deuren op 

pakjesavond. Hij komt 15 min. 

binnen met zijn Pieten voor € 

30,-. Als u uw pakjesavond een 

speciaal tintje wilt geven, is dit 

een mooie kans. Voor de kinde-

ren een pakjesavond om nooit 

te vergeten! De opbrengsten 

komen ten goede aan het Sin-

terklaascomité van Ankeveen. 

Sinterklaas doet zijn ronde op 

zondag 3 december en dinsdag 

5 december. Reserveer hem bij: 

peggy_torsing@hotmail.com .

Sinterklaasfeest in Ankeveen

Heb je ook een lampion (ge-

maakt) en wil je weten wie  Sint 

Maarten was?

Kom dan op zaterdag 11 no-

vember om: 17.00 uur naar de 

Sint Martinuskerk in Ankeveen 

of om 17.30 naar de Antonius 

van Paduakerk in Kortenhoef 

of om  18.00 uur naar de O.L.V. 

Hemelvaartkerk in Nederhorst 

den Berg. We luisteren en kij-

ken naar het verhaal van Sint 

Maarten en we zingen wat 

liedjes. Daarna kunnen jullie, 

langs de huizen lopen met je 

lampion. En wie weet, is er dan 

ook nog wat lekkers voor jullie!

SintMaarten...



 Komt u ook naar 
 onze vrijwilligersdag? 

Wijdemeren
informeren

Vervangen  riool
Stichts End

In de week van 20 november starten 

we met het vervangen van het riool aan 

het Stichts End in Ankeveen. De weg is 

drie weken afgesloten voor al het 

doorgaande verkeer. Meer info: 

www.wijdemeren.nl/wegafsluitingen

   8 november 2017   

Kort

Offi  ciële
bekendmakingen

Mantelzorgers
in het zonnetje

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

@roxyroz4

#mooiWijdemeren

Dinsdag 28 november is de eerste 
vrijwilligersdag van Wijdemeren. 
Tussen 17:30 en 20:30 uur zijn alle 
vrijwilligers welkom in het gemeen-
tehuis voor een hapje, drankje en 
bedankje van de burgemeester.
 

De raadzaal wordt omgetoverd in winterse 

sferen met warme chocolademelk, glüh-

wein, erwtensoep en andere winterse hap-

jes, muziek en een kleine verrassing. De rode 

loper wordt voor u uitgerold!

Bedankt
Met de vrijwilligersdag willen college en 

raadsleden u bedanken voor uw inzet. De 

rollen zijn op deze avond daarom omge-

draaid. Het kan dus zomaar gebeuren dat 

een van de wethouders uw jas aanneemt bij 

de garderobe en dat raadsleden u een wel-

komstdrankje aanbieden.

 

Vrijwilligerswerk college
De vrijwilligersdag is mede tot stand geko-

men door gesprekken met vrijwilligers en 

door het vrijwilligerswerk dat burgemeester 

en wethouders dit jaar gedaan hebben. Zij 

ondervonden hoeveel voldoening het kan 

geven en zagen hoeveel verscheidenheid er 

aan vrijwilligerswerk is. De vrijwilligersdag is 

tegelijk een afsluiting van deze periode. 

 

Aanmelden
Komt u ook? Meld u aan vóór 17 november 

via telefoonnummer 14 035 of e-mail 

vrijwilliger@wijdemeren.nl. Kijk voor alle de-

tails op www.wijdemeren.nl/vrijwilligersdag. 

Het gladheidseizoen is officieel 
gestart. Met vier strooiwagens, 120 
ton zout, een uitgezette strooirou-
te van 122 km en een team van 
enthousiaste gladheidbestrijders is 
Wijdemeren klaar voor de winter! 

We werken dit jaar met een nieuw 

strooisysteem, het zogenaamde nats-

trooien. Hierdoor kunnen we  preventief 

strooien en voorkomen dat het glad wordt. 

Bovendien is er 50% minder zout nodig 

en werkt het natstrooien sneller op mo-

menten dat het al glad is. Via een online 

meldsysteem houden we in de gaten hoe-

veel zout er nog op de weg ligt. Dat voor-

komt onnodig strooien. 

Strooiroutes
In Wijdemeren worden de hoofd- en 

busroutes gestrooid én de aangrenzende 

fietspaden. In woonwijken strooien we niet. 

Het zout werkt pas goed door wrijving met 

autobanden. In de wijken rijden te weinig 

auto’s om het zout effectief te laten zijn. 

Op de hoogte blijven?
De gladheidscoördinatoren houden u deze 

winter ook weer op de hoogte via het 

gemeentelijke Twitter-kanaal: 

www.twitter.com/gemwijdemeren.

Klaar voor de winter!

@roxyroz4

#mooiWijdemeren

>   Begroting
Op dinsdag 7 november is de begroting 

2018 in de gemeenteraad vastgesteld. 

Hoeveel geld krijgen we binnen, waar 

gaat het naartoe en wat zijn in 2018 de 

lasten voor inwoners? Volgende week 

vindt u in het hart deze krant een info-

graphic waarin u in één oogopslag een 

samenvatting ziet van de begroting.

>    Bestuurlijke toekomst
De gemeenteraad heeft op donderdag 

2 november een voorkeur uitgesproken 

voor een ambtelijke fusie met de ge-

meenten Hilversum en Gooise Meren 

op een zo kort mogelijke termijn. Eén 

gemeente Gooi en Vechtstreek is het 

uiteindelijke doel. De provincie heeft 

begin dit jaar aangegeven de bestuurs-

kracht in de regio te willen versterken 

door op termijn te komen tot maximaal 

drie gemeenten. Deze week neemt de 

provincie een besluit over het vervolg. 

Het besluit is te vinden op 

www.wijdemeren.nl/toekomst.

>    Doe mee met PMD
Er is veel draagvlak om afval te scheiden, 

toch is de kennis over pmd-afval nog 

niet optimaal. Wist u bijvoorbeeld dat in 

de pmd-afvalzakken alleen plastic ver-

pakkingen, metalen verpakkingen (blik) 

en drankpakken, dus verpakkingsma-

terialen, thuishoren? De GAD start een 

campagne om deze kennis te vergroten. 

Benieuwd of u op een juiste manier uw 

afval scheidt? 

Kijk op www.doemeemetpmd.nl.

>   Donkere dagen
De meeste woninginbraken vinden 

plaats in de winterperiode. Mensen gaan 

op familiebezoek of vakantie en het is 

natuurlijk veel eerder donker. Kortom: 

inbrekers hebben vrij spel. Zorg daarom 

dat woning en ramen zorgvuldig afge-

sloten zijn wanneer u op pad gaat. Leg 

geen waardevolle spullen in het zicht 

en zet binnen en buiten verlichting aan. 

Want licht zet inbrekers in het zicht! 



Sinterklaas is weer onderweg naar Nederland. 
Samen met zijn pieten brengt hij een bezoekje 
aan alle dorpskernen van Wijdemeren.

De intochten zijn op de volgende zaterdagen:

18 november 12:00-16:00 Loosdrecht

18 november 16:00-18:30 Nederhorst den Berg

25 november 11:30-16:00 Kortenhoef/’s-Graveland

25 november 13:30-15:00 Ankeveen

Zie ginds komt 
de stoomboot...

Zorgt u als mantelzorger voor 
familieleden, vrienden of buren? 
Op vrijdag 10 november is het 
weer de Dag van de Mantelzorg. 
Komt u ook?

Antoinet van de Meent uit Loosdrecht zorgt 

samen met zus Wilma voor hun ouders. 

Vorig jaar waren zij erbij: “De high-tea was 

heerlijk en fantastisch verzorgd. Het grappi-

ge is dat we veel bekenden tegenkwamen 

waarvan we niet eens wisten dat zij ook 

mantelzorgers waren. Goed dat je elkaar ook 

op een andere manier spreekt.” 

Cursusplekken beschikbaar
“Aan zo’n mooi initiatief als de Dag van de 

Mantelzorg werken we graag mee. Er zijn 

nog een paar plekjes vrij voor de workshops 

antipasti of tapas maken, schilderen, hand-

letteren, vogelvoederkransen of herfstkran-

sen maken,” vertelt Maire van der Meulen 

van het Kursusproject. Aanmelden kan via 

mantelzorg2017@kploosdrecht.nl of via 

telefoonnummer 06 26 704 048. 

Ook bij Versa Welzijn kunt u zich nog aan-

melden voor de high-tea of filmavond via 

hkleve@versawelzijn.nl of via telefoonnum-

mer (035) 623 11 00. Kijk ook op 

www.wijdemeren.nl/mantelzorg. 

200 euro aanvragen
Antoinet van de Meent is mantelzorger voor 

haar ouders. “Zonder onze zorg hadden 

mijn ouders niet meer thuis kunnen wonen. 

Elk jaar krijgen we een mantelzorgwaarding; 

een leuk extraatje. Vorig jaar ging ik daarvan 

met mijn man een weekend weg”. 

Vraagt u nog een waardering van 200 euro 

aan? Dat kan tot 30 november via 

www.wijdemeren.nl/mantelzorgwaardering 

of via telefoonnummer (035) 623 1100 

(Versa Welzijn). 

Mantelzorgers in het zonnetje
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Van 14 t/m 17 november organi-
seren we weer nieuwe buurtwan-
delingen langs een aantal speel-
plaatsen. Dit zijn de speelplaatsen 
die we in 2018 gaan herinrichten of 
omvormen. Wandelt u mee?

Tijdens de wandelingen en speelplaats 

bezoeken geven we toelichting op de plan-

nen en inventariseren we de wensen van 

bewoners voor de speelplaatsen of een 

alternatieve invulling van de speelruimtes. 

U hoeft zich niet aan te melden voor deze 

bijeenkomsten. 

Planning buurtwandelingen
Dinsdag 14 november - 

Nederhorst den Berg 

Wandelroute: Start Speelplaats Rivierahof, 

vervolgens naar Speelplaatsen Kievitslaan en 

Eksterlaan

Tijd:  17.00-18.30 uur

Woensdag 15 november - Loosdrecht 

Tjalk skatebaan en voetbalveld 

Tijd: 16.00 tot 16.45 uur

Woensdag 15 november - Loosdrecht 

Wandelroute: Speelplaats Laan van 

Eikenrode naar Jasmijnlaan

Tijd: 17.00-18.00 uur 

 

Donderdag 16 november - Kortenhoef 

Noord

Speelplaatsbezoek A.W. van Voordelaan 

Tijd: 17.00-17.30 uur

Donderdag 16 november - ’s-Graveland

Speelplaatsbezoek Kininelaantje 

Tijd: 17.30-18.00 uur

 

Vrijdag 17 november - Kortenhoef Zuid

Speelplaatsbezoek Zandheuvel 

Tijd: 17.00-17.30 uur

Vrijdag 17 november - Nederhorst den 

Berg

Speelplaatsbezoek Blijklaan 

Tijd: 17.30-18.00 uur

Herinrichting speeltuinen: Nieuwe wandelingen

Meer informatie
Eerder dit jaar informeerden we inwoners tijdens een aantal wandelingen over de 

plannen voor de speelplaatsen die in 2017 opgeknapt worden. De plannen voor 

deze speelplaatsen zijn te vinden op www. wijdemeren.nl/herinrichting-speelplaatsen.



>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Kortenhoef
- Aalscholverlaan 2: plaatsen dakopbouw (23.10.17)

-  Hoflaan 7: plaatsen stalen balk in woonkamer (27.10.17)

-  aan de straatzijde van J.C Ritsemalaan 21: kappen 

esdoorn (24.10.17) 

Loosdrecht
-  Boshoek 7: vernieuwen beschoeiing en steiger (01.11.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk achter nummer 18, sectie C 

6713: bouwen woning (27.11.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 87: restaureren en isoleren kap 

(31.10.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: plaatsen damwand, 

steiger en golfbreker (26.10.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 52e: bouwen bedrijfspand 

(01.11.17)

- Rembrandtlaan 23b: plaatsen dakkapel (24.10.17)

- Spinaker 2: bouwen botenhuis (20.10.17)

- Vermeerlaan 38: plaatsen dakkapel (26.10.17)

Nederhorst den Berg
-  acob van Ruysdaelstraat in de speeltuin: kappen twee 

elzen (24.10.17)

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)

Ankeveen
- Herenweg 85: plaatsen dakkapel (26.10.17) 

Kortenhoef
- Aalscholverlaan 2: plaatsen dakopbouw (31.10.17)

- Kortenhoefsedijk 162: vergroten woning (20.10.17)

Loosdrecht
- Dominee Versteegtstraat 9: plaatsen schuur (26.10.17) 

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: verbouwen woning 

(18.10.17)

- Oud-Loosdrechtsedijk 166: plaatsen berging/technische 

ruimte (01.11.17)

Nederhorst den Berg
- Platanenlaan 5: bouwen tennishal met kantine, 

kleedruimtes, hekwerk en lichtmasten (26.10.17)

- Torenweg, Jozef Israëlslaan en Vincent van Goghstraat: 

kappen treurbeuk (25.10.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Bloklaan 22a zg5: vervangen woonark 

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 176: bouwen woning 

- Trekpad 19: vervangen berging, wijzigen gevelindeling 

recreatiewoning 

>  Kennisgeving Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht 

besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Wijde-

meren maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning 

(WABO) hebben verleend.

Omschrijving : Herstelbesluit

Aanvrager : Pembroek B.V.

Locatie  : Industrieweg 21 te Loosdrecht

Bij besluit van 15 januari 2014 hebben burgemeester en 

wethouders van Wijdemeren een omgevingsvergunning 

verleend aan Pembroek B.V.. In deze omgevingsver-

gunning hebben burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren geweigerd het beschermingsniveau 1 

uit hoofdstuk 4 van de PGS 15 te vervangen voor het 

beschermingsniveau uit hoofdstuk 3 van de PGS 15. De 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft 

bij tussenuitspraak van 30 augustus 2017 geoordeeld 

dat een nieuw of aanvullend besluit dient te worden 

genomen. Met onderhavig herstelbesluit wordt hieraan 

invulling gegeven.

Na publicatie zal de afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State definitief uitspraak doen.

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten

Loosdrecht
- Het Praethuijs, Nieuw-Loosdrechtsedijk 215b, op 11 

november 2017

- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op 8 

december 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Ontwerp Verkeersbesluit 

Massabeperking Eerste Kanaalbrug 
Hilversum tussen provinciale weg 
N201 en Zuidereinde in ‘s-Graveland 
De Eerste Kanaalbrug overspant het Hilversums Kanaal en 

vormt de verkeersverbinding tussen het Zuidereinde in 

de gemeente Wijdemeren en de Vreelandseweg (N201). 

Uit onderzoek en recente inspectieopnames blijkt dat 

de brug groot onderhoud nodig heeft. Vanwege de 

bruikbaarheid van de brug en de weg is het noodzakelijk 

om een massabeperking voor voertuigen in te stellen 

voor het passeren van de Eerste Kanaalbrug. Deze mas-

sabeperking van 35 ton zal tijdelijk worden ingesteld tot 

het groot onderhoud is uitgevoerd. Op 5 oktober heeft 

de gemeente Hilversum daarom een ontwerpbesluit 

bekendgemaakt.

Welke gevolgen heeft het instellen 
van de massabeperking tot 35 ton?
Een groot deel van het verkeer zal geen gevolgen 

ondervinden van de massabeperking. Alleen zwaar 

bouwverkeer, zoals grondtransporten, lange vracht-

wagens met zware bouwmaterialen en diepladers met 

bijvoorbeeld graafmachines, mogen niet meer over de 

Eerste Kanaalbrug rijden. De brug blijft toegankelijk voor 

alle soorten brandweerwagens.

Omdat de Eerste Kanaalbrug in de gemeente Hilversum 

ligt, zal de gemeente Hilversum ook het definitieve ver-

keersbesluit nemen. U kunt het ontwerp verkeersbesluit 

inzien op www.officielebekendmakingen.nl onderdeel 

Gemeenteblad, of op de website www.hilversum.nl/

verkeersbesluiten. U kunt als belanghebbende tot 16 

november een gemotiveerde zienswijze indienen bij het 

college van burgemeester en wethouders, Postbus 9900, 

1201 GM Hilversum. 

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
-  Anton Smeerdijkgaarde t.h.v. huisnr. 33: opheffen  gere-

serveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

omstandigheden belanghebbende (31.10.17)

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
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In de afgelopen maanden is 
een deel van het centrum van 
Nederhorst den Berg opnieuw in-
gericht. Tot 17 november wordt er 
nog gewerkt aan de bestrating van 
het zuidelijke parkeerterrein en aan 
de Voorstraat tussen de Brilhoek en 
de Albert Heijn.

Onderdeel van de herinrichting is het 

uitbreiden van de 30km-zone en het aan-

passen van de kruising Overmeerseweg-

Brilhoek. Op de kruising zijn de verkeers-

lichten verdwenen en is de voorrangssitua-

tie gewijzigd. Nu de nieuwe situatie gereed 

is, zijn er zorgen ontstaan over de verkeers-

veiligheid van schoolgaande kinderen op 

deze oversteekplaats. 

17 november
Op vrijdag 17 november van 15:30 tot 

16:30 uur bekijken we graag samen met u 

de nieuwe verkeerssituatie op de kruising 

Overmeerseweg-Brilhoek. Wethouder Reijn 

is aanwezig om eventuele vragen te be-

antwoorden. Ook na deze schouw blijven 

we de nieuwe verkeerssituatie in de gaten 

houden.

Vervolg werkzaamheden
Vanaf 17 november tot de kerst werken we 

aan de bestrating van het Ankeveensepad. 

Er worden bomen aangeplant en een riool 

gelegd in de Torenweg. Na de kerst start de 

aannemer met het plein en de Voorstraat 

tussen nummer 9 en 25. Het werk in het 

centrum van Nederhorst den Berg is naar 

verwachting medio 2018 gereed.

In gesprek over nieuwe verkeersituatie

Wijdemeren
informeren

8 november 2017
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ANKEVEEN- Totaal onver-

wacht kwamen de mede-

werkers van restaurant Lekr 

uit Ankeveen erachter dat 

zij waren opgenomen in de 

top-500 van Lekker, dé res-

taurantgids van Nederland.

“Het sluit mooi aan bij ons 

vijfjarig bestaan” vertelt Neeke 

de Boer die samen met haar 

partner Stijn Krenning het res-

taurant exploiteert. Stijn en de 

Terschellingse Neeke ontmoet-

ten elkaar in De Grië op het 

eiland en ze werkten daarna 

in diverse toprestaurants. “We 

begonnen in Kortenhoef met 

de wijnkoperij 2Wines aan de 

Kerklaan en zochten eigenlijk 

een uithangbord om onze wij-

nen bekender te maken. Dat 

werd Lekr, een rustiek restau-

rant, een soort omgebouwde 

boerderijvilla met ruime ter-

rassen” vertelt Stijn. Hoewel 

de combinatie van wijnzaak 

en restaurant een forse tijdsin-

vestering vergt, is het nog wel 

te doen, volgens het echtpaar 

dat ook nog de zorg heeft voor 

twee kinderen. In de recensie 

van Lekker wordt chef-kok 

Bart Buitenhuis ‘de kers op de 

taart’ genoemd. Hij is ook al 

bijna 5 jaar actief in het Anke-

veense, maar werkte voorheen 

in sterrenrestaurant ’t Nonnetje 

in Harderwijk. ‘Een sterrenreü-

nie in de polder’ juicht Lekker. 

De meerwaarde van Lekr is 

dat Stijn en Neeke als wijnken-

ners heel goed passende wijnen 

kunnen kiezen bij de gerech-

ten. ‘De zelf geïmporteerde Ita-

liaanse Renano Pazzini uit de 

Gardastreek die goed aansluit 

bij de in rode biet gemarineer-

de zalmtartaar, gelardeerd met 

een grote variatie aan groentes 

en kruiden die fris, ziltzoet, 

hartig smaakt, met veel beet’ 

vindt de bezoeker namens Lek-

ker. Het hoofdgerecht dat in 

het blad genoemd wordt, past 

ook in de filosofie, namelijk ge-

rechten die voor iedereen be-

reikbaar zijn. “Wij maken geen 

onderscheid. Voor iedereen 

willen we het allerbeste bieden. 

Dat haantje zie je nauwelijks 

op menu’s. Wij maken er iets 

moois van” zegt Stijn Krenning 

die zich de laatste jaren heel 

veel keukenvaardigheden heeft 

eigen gemaakt. Een goudgeel 

op karkas gebraden haantje 

met stamppot van raapsteel 

en aardappel. Het boutje apart 

gekonfijt in ganzenvet, ernaast 

op het bord een rouleau van 

kippenvlees met vedouven-

kruiden, enzovoort. “Ja, juist 

die extra’s geven het gerecht 

een fantastisch smaakgevoel” 

voegt kok Buitenhuis eraan toe. 

Tot slot wordt het dessert van 

de in calumba likeur gedrenkte 

stroopwafeltjes met onder an-

dere koffieroomijs en karamel-

saus geroemd. 

Naast Bart en Stijn bestaat de 

keukenbrigade uit Maurits Ver-

woerd en stagiair Corné Jan-

sen. Die zich als oorspronkelijk 

banketbakker bezighoudt met 

een appeltaart. Neeke de Boer 

en Natasja Vernooij zijn de 

gastvrouwen in het knusse en 

stijlvolle restaurant. 

Lekr 

Stichts End 9 

1244 PK Ankeveen

restaurantlekr.nl. 

Lekr in Lekker500 (v.l.n.r.) Neeke, Stijn, 
Natasja, Bart en Corné 

Culinair
* 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

Telescopische glasbewassing

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E
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Emotions
Het Bergse r.k. kerkkoor Emotions wil 

toch weer graag tijdens de Kerstvie-

ring zingen. Daarom doen Ton Terlien- 

Adolfs, Ineke Hamer, Jan Vrijhoef en 

Hugo de Graaff een oproep aan de leden 

om te verschijnen op een zestal repeti-

ties. Helaas kan Hugo niet meedraaien 

als dirigent vanwege werkzaamheden, 

doch Ineke Hamers wil dolgraag waar-

nemen. Dit zijn de repetitieavonden op 

de dinsdagen vanaf 19.30 uur: 14-21-28 

november, 5-12-19 december. De Kerst-

viering is op zondag 24 december om 

19.00 uur. 

Ineke, Ton, Jan en Hugo hopen dat veel 

zangers en zangeressen zullen meedoen 

om er een mooie Kerstviering van te 

maken in de OLV Hemelvaartkerk. 

ANKEVEEN- ‘Zijn we de enige school 

in Nederland met zo’n mooi lokaal?,’ 

‘Heel cool!’, dat zijn enkele reac-

ties van leerlingen van de Joseph 

Lokinschool toen ze maandagoch-

tend het buitenlokaal zagen. De 

Joseph Lokinschool heeft een uniek 

buitenlokaal geopend; een prachti-

ge aanvulling op het toch al zo rijke 

schoolplein. Om het helemaal op 

z’n Ankeveens te doen, zijn destijds 

dorpsgenoten Ferry Brok en Erik 

Schouten benaderd voor de bouw; 

zij waren direct enthousiast.

Onderwijs dat ertoe doet

Joseph Lokinschool biedt onderwijs 

dat ertoe doet. Dit doet de school on-

der meer met het International Pri-

mary Curriculum (IPC). Géry Keizer 

(directeur): “Dit buitenlokaal is voor 

onze kinderen en leerkrachten een 

enorme aanwinst, ook voor IPC-lessen. 

Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor 

proefjes met water, het bestuderen van 

de dijkwerking, beestjes zoeken op het 

schoolplein of slootwater onderzoe-

ken. Ook kun je denken aan een re-

kenles waarbij de kinderen de omtrek, 

het oppervlak en de inhoud van de 

schooltuinen moeten uitrekenen. De 

mogelijkheden zijn eindeloos en hoe 

mooi is het om dit soort lessen buiten 

te kunnen doen. Het team én de kinde-

ren zijn enorm enthousiast en we zijn 

er trots op dat we dit hebben kunnen 

realiseren om ons onderwijs nog meer 

te verrijken”.

IPC is een onderwijsmethode waarbij 

een thema van alle kanten benaderd 

wordt. Vakken als aardrijkskunde, ge-

schiedenis, natuur & techniek, inter-

nationalisering en 

creatieve vorming 

worden allemaal 

in samenhang met 

elkaar aangeboden. 

Bij een thema als 

‘chocolade’, dat zo-

juist in groep 5-6 af-

gesloten is, leren de 

kinderen bijvoor-

beeld waar choco-

lade vandaan komt 

en hoe het zit met 

de klimaatgebieden 

(aardrijkskunde), hoe andere delen 

van de wereld in aanraking zijn geko-

men met deze lekkernij (geschiedenis), 

hoe een cacaoboom eruit ziet en groeit 

(natuur) en hoe je zelf een mooie cho-

coladewikkel kunt maken (creatieve 

vorming). De kinderen én ouders zijn 

Buitenlokaal Lokinschool feestelijk geopend

enthousiast over deze vorm van onderwijs. 

Zoals één leerling mooi verwoordde: “Je 

leert meer en beter omdat je eerst informa-

tie krijgt en dingen moet leren; daarna ga 

je met die informatie ook andere dingen 

doen, zoals knutselen, waardoor je het veel 

beter onthoudt”. 

’s-GRAVELAND- Voor al die 60-  

plussers die vrijdagavond de Stal-

paertkerk verlieten, geldt hoogst-

waarschijnlijk dat ze door de pit-

tige jazzklanken van de Timeless 

Swingband op deze vitamines voor 

de ziel verkwikt de winter doorko-

men.

Het septet musici rond de jonge trom-

pettist Coos Zwagerman zorgde voor 

een ontspannen jazzavondje, onder 

de drie met kaarsen verlichte kande-

laars. Wie erbij was, kan getuigen dat 

het zeer de moeite waard was en dat 

veel meer dorpelingen, jong en oud, 

hiervan hadden kunnen genieten. 

Kortenhoever Hans Verheul leidde 

het publiek door de ge-

schiedenis van de jazz. 

Vanaf de blues in de 

zuidelijke staten van 

de Verenigde Staten 

naar de hedendaagse 

Cool Jazz, met diverse 

uitstapjes naar andere stijlen. Henk 

Sprenger kwam tot leven met mooie 

gitaarsolo’s. Hoewel hij elk gevoel voor 

show ontbeert, ontpopte hij zich gaan-

deweg de avond tot de Jimi Hendrickx 

van de Lage Landen. De blazers blie-

zen de boventoon. Trombonist Eelco 

van Velzen speelde onder andere een 

fantastische solo tijdens Manhattan 

van Duke Ellington, hij kan smooth 

en warm schuiven maar ook grom-

mend en juichend. Een teamspeler 

die blijkbaar ook graag improviseert, 

gezien de vele variaties met Hans Ver-

heul en Coos Zwagerman. Die laatste 

was werkelijk virtuoos. Hij excelleerde 

keer op keer met hartverscheurende 

trompetsoli. Hij weet vrijwel alle emo-

ties, van romantisch tot spiritueel, om 

te zetten in fraaie klanken die recht-

streeks je hart bereiken. Dat geldt ook 

voor Verheul, zowel op klarinet als 

Een avondje jazz, 
vitamine voor de ziel

saxofoon. Een musicus die 

alles geeft en tussendoor 

ook nog kans ziet ontspan-

nen zijn muziekkompanen 

te leiden naar de slotak-

koorden. New Orleans, 

Chicago, New York, blues, 

jazz, swing, ontaarde en 

cool jazz en zelfs de bossa 

nova passeerden de revue. 

Toetsenist Ton Hameete-

man bleek een meester van 

de ragtime-piano, goed bijgestaan door 

bassist Jacques Kingma. Martien Beenen, 

plaatselijk bekend kunstenaar, normaal de 

vaste drummer, zat zich enigszins te ver-

bijten op de kerkbank vanwege een bles-

sure. Doch hij kon tevreden zijn over zijn 

vervanger Jaap Kruijt. Uit volle borst deed 

de hele kerk mee met ‘When The Saints 

Go Marching In’ als slot van een mooie 

avond, waarvan de opbrengst ten goede 

komt aan de restauratie van de Stalpaert-

Het was een spannende raad 2 no-

vember. Zeer verleidelijk om daar al 

onze oproepen om alternatieven te 

onderzoeken dan wel actie te onder-

nemen nog eens de revue te laten 

passeren. Maar het helpt niet om de 

anderen in te wrijven welke kansen 

er allemaal weggestemd zijn. Nu was 

het de laatste kans om een krachtig 

signaal naar de provincie te sturen. 

Waarom was dat nodig? 

De provincie wil dat Wijdemeren vóór 

7 november zelf beslist tot een be-

stuurlijke fusie met Hilversum. Houdt 

de gemeenteraad vast aan zelfstandig-

heid dan zal de provincie zo’n fusie 

afdwingen. De Lokale Partij staat be-

kend om het bekijken van de inhoud 

en argumenten alvorens te besluiten. 

Voor een bestuurlijke fusie met Hil-

versum is totaal geen onderbouwing 

aanwezig. Bovendien vindt dat plan 

geen weerklank bij de inwoners. Hoe 

kun je daar dan voor kiezen?

Nu de provincie ons zo ondemocra-

tisch dwingt moest ook De Lokale 

Partij haar knopen tellen. Niets berei-

ken en met lege handen staan? Of iets 

bewegen door een zo sterk mogelijk 

realistisch alternatief aan te bieden?

De Lokale Partij koos uiteindelijk 

voor het laatste. Next best noemden 

wij het. Maar veel beter dan met lege 

handen staan. We zijn er trots op dat 

we mee richting hebben gegeven aan 

de toekomst, een breed gedragen be-

sluit van de raad.  

Wij stemden in met een ambtelijke 

fusie met Hilversum en Gooise Me-

ren. We behouden onze zeggenschap 

(eigen bestuur). Het samengevoegd 

personeel van deze drie gemeenten 

voert dan het werk voor ons uit. Na 

zelfstandigheid veruit de beste optie 

voor onze inwoners. 

Op deze manier is een bestuurlijke fu-

sie met alleen Hilversum voorkomen, 

mits de provincie ons democratisch 

besluit respecteert. Want opgeslokt 

worden door Hilversum, daar ziet 

De Lokale Partij nog steeds helemaal 

niets in. 

De Lokale Partij, 

Gert Zagt & Alette Zandbergen

Dé uitleg van Dé Lokale Partij
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Familieberichten

Verdrietig, maar ook met een gevoel van dankbaarheid, delen

wij u mede dat na een langzaam afnemende gezondheid, van ons

is heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Johannes Hendrikus van Huisstede

Jan

24-02-1936               03-11-2017

Janny van Huisstede - Barmentloo

Guido en Cindy

Esmee, Guido, Shannah

Belinda en Ronald†

Davida†, Noam

Ewald

Meidoornlaan 32

1394 CA Nederhorst den Berg

Liever geen bezoek aan huis

De herdenkingsdienst wordt gehouden op donderdag 9 november

om 13.30 uur in de Willibrordkerk aan de Kerkstraat 32, 1394 CX

Nederhorst den Berg. Aansluitend volgt de teraardebestelling

op het naastgelegen kerkhof.

Na de begrafenis is er gelegenheid om de familie te condoleren

en te ontmoeten in restaurant ’t Spieghelhuys, Dammerweg 3,

1394 GM Nederhorst den Berg.

In plaats van bloemen graag een gift voor het Longfonds.

Een collectebus is aanwezig. 

Onze speciale dank gaat uit naar de Huisartspraktijk Overmeer 
en in het bijzonder naar mevrouw Van Baarda.

Hervormde gemeente ’s-Graveland; Noor-

dereinde 14 , www.hervormdegemeentes-

graveland.nl. Stalpaertstichting: www.da-

nielstalpaert.nl; Kerkdienst: elke zondag om 

10 uur; Dominee: Geert van Meijeren; domi-

nee@hervormdegemeentesgraveland.nl, 

035-6560598

De avond van ‘Halloween’, komt van ‘All Hal-

lows’ Eve’.  Wat oud-Engels is voor Allerheili-

genavond. De avond voor het christelijke feest 

van Allerheiligen. Eeuwenlang, ver voor de 

lampionnen, zombies en snoepjes, hebben de 

christenen de doden, de heiligen de leven in de 

hemel bij God, herinnerd op de dag van ‘aller-

heiligen’ en de dag erna ‘allerzielen’. In sommige 

kerken gebeurt dat op een andere dag, maar wel 

in dit seizoen.

Christenen geloven dat bij de opstanding van 

Jezus op paasmorgen de dood de definitieve 

macht heeft verloren en het kwaad wacht op 

de onherroepelijk verdwijning. Dood is in de 

bijbel niet zomaar sterven, maar ook dat wat er 

ten diepste ligt onder het kwaad, angst en pijn 

die onze wereld teistert, en ook onszelf besmet. 

Jezus laat zien 

dat die dingen niet het einde zijn, het kwaad 

niet eeuwig is, maar Gods liefde en leven met 

Hem eeuwig zijn. Christenen koesteren de 

hoop dat eens deze wereld geheel verlost zal 

zijn van kwaad en alles wat daarbij hoort. De 

heiligen, de zielen die overleden zijn en bij God 

zijn, leven al in die verloste werkelijkheid. 

Op de avond van Allerheiligen, dat is Hal-

loween, zie je op straat een vreemd tafereel. Je 

ziet het kwaad op straat in de vorm van duivel-

tjes, zombies, spoken en heksen, ‘je snoep of je 

leven’. En tegelijk is het vrolijk en grappig, want 

het kwaad wordt in al die kostuums en vrolijk-

heid uitgelachen en belachelijk gemaakt. Met 

goede reden!  Jezus is namelijk opgestaan, en 

Paulus schrijft in de bijbel met een lach in zijn 

stem: Dood, waar is nu je overwinning, waar is 

je stekel gebleven? Nergens.

Luther spijkerde zijn 95 stellingen op de dag 

van halloween, allerheiligenavond aan de deur 

van de kerk in Wittenberg. Waarom? Misschien 

wel omdat hij wist dat die avond en de volgende 

ochtend de kerk extra vol zou zitten en iedereen 

het zou lezen.... 

PKN Nieuws oktober

Uit mijn gebroken lijf bevrijd
keer ik terug naar de bron

waar ik samen met de engelen
kan stralen als de zon

Adriana Maria Cornelia van Dijk ‐ Heijman
Janny

* Utrecht, 1 mei 1937 † Hilversum, 3 november 2017

weduwe van Cor van Dijk

Wij zijn dankbaar voor alles wat zij ons gegeven heeft

Marcel en Saskia
Juske en Evert
Meintje en Elber

Astrid en Rob
Daphne en Jeroen
Mayke en Kars

Vera en Rick
Lars

Correspondentieadres:
Gondel 17‐41, 8243 BV Lelystad

U kunt afscheid nemen van Janny op donderdag 9 november
van 19.00 tot 20.30 uur in het Uitvaartcentrum Dekker & Zn.,
Van Riebeeckweg 45, 1212 EH Hilversum.

De Eucharistieviering wordt gehouden vrijdag 10 november
om 13.00 uur in de Parochiekerk van de H. Antonius van
Padua, Kerklaan 26, 1241 CM Kortenhoef. 
Vervolgens zal Janny aldaar naar haar laatste rustplaats
gebracht worden. 

NEDERHORST DEN BERG- 

Afgelopen zaterdag had-

den Souad en Fadia, nieuwe 

Bergers afkomstig uit Syrië 

neergestreken in Nederhorst 

den Berg, een veelzijdige 

maaktijd bereid. 

Eenieder was uitgenodigd om 

deel te nemen aan de maaltijd 

in de Bergplaats. Er waren er 

vele, ruim 80 gasten schoven 

aan. Doel : lekker eten en drin-

ken , sociale contacten maken, 

vernieuwen en onderhouden. 

Dit gebeurde dan ook met een 

mix van  voormalige inwoners 

uit Syrië, Eritrea, hun kinderen, 

taa lcoaches , 

andere onder-

steuners en 

inwoners uit 

ons dorp.  Zo-

als was afge-

sproken werd 

de maaltijd 

bereid door 

inwoners met 

een Syrische 

achtergrond, nu woonachtig in 

Nederhorst den Berg. Zij wer-

den ondersteund door Henny 

Pos van de diaconie van de 

Protestantse Gemeente.  Een 

uitnodigend buffet stond klaar 

met overheerlijke gerechten. 

De verdeling tussen de oude - 

en de nieuwe Bergers was bijna 

gelijk. Kortom een heerlijke 

avond voor oud en jong, waar 

de sfeer erg goed was en de 

verschillende culturen het pri-

ma met elkaar konden vinden.

Oude en nieuwe Bergers aan de maaltijd
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Cultuur DOOR:  HERMAN STUIJVER

HILVERSUM- Op vrijdagavond 1 de-

cember kunt u volop genieten van 

een topconcert van het Orkest van 

de Koninklijke Luchtmacht en het 

Tim Kliphuis Trio in de hal van de 

Korporaal Van Oudheusden kazerne 

aan de Noodweg te Hilversum. De 

totale opbrengst komt ten goede 

aan de ‘valdozen’ van het project 

Wings for Aid.

Barry Koperberg van de stichting 

Wings for Aid vertelt gepassioneerd 

over zijn plan. Dat in feite eenvoudig 

lijkt, maar dat in de uitwerking giganti-

sche vormen kan aannemen. U kent de 

beelden van mensen in nood die lastig 

bereikbaar zijn. Denk aan aardbevin-

gen, overstromingen en hongersnood. 

Wegen en bruggen kapot, vliegtuigen 

kunnen niet goed landen of niet nauw-

keurig voedsel droppen. Wings for Aid 

heeft voor humanitaire doelen een zo-

genaamde ‘valdoos’ ontwikkeld. Een 

stevige kartonnen doos met vleugels 

die maximaal 20 kg. aan hulpgoederen 

kan bevatten. Met zelfsturende hulp-

drones kun je een groot aantal hulp-

pakketten vanaf 100 meter heel precies 

droppen. Op deze manier wordt de ‘last 

mile’ hulpverlening veel effectiever.

De ontwikkeling van deze ogenschijn-

lijk simpele doos heeft heel wat voeten 

in aarde, maar het gaat lukken, daar is 

Barry van overtuigd. In samenwerking 

met de TU Eindhoven is dit model 

getest. Met een kreukelzone en vleu-

gels die ervoor zorgen dat de valdoos 

vrijwel recht naar beneden valt, is het 

mogelijk om de goederen ongeschon-

den te laten landen. De firma Smurfit 

Kappa wil deze dozen in productie 

brengen. Wings for Aid werkt samen 

met het Internationale Rode Kruis en 

het Wereld Voedsel Programma. Barry 

verwoordt het mooi: “De wil is er. Nu 

zijn we intensief bezig met de vraag 

‘kan het en mag het’.” Vervolgens ver-

telt hij over de talloze overleggen en 

netwerken, nationaal en internationaal, 

om dit ambitieuze plan uit te voeren. 

Hij bulkt van het vertrouwen.

Concert

Het Orkest van de Koninklijke Lucht-

macht bestaat uit 41 blazers en een 

7-koppige ritmesectie die symfonische 

popmuziek met een ‘krachtige groove 

en een vette beat’ speelt. Een topor-

kest dat zich nauw betrokken voelt bij 

dit goede doel. Dat geldt ook voor het 

trio van de Hilversumse violist Tim 

Kliphuis dat een cross-over speelt van 

gypsy jazz, klassiek en folk, populair in 

zeker drie werelddelen. Voor het con-

cert wordt de medische hal in één dag 

door het leger, met veel airpower, om-

gezet in een concerthal met plaats voor 

honderden toeschouwers.

U wordt vanaf 20.00 uur ontvangen 

met koffie en thee. Om stipt 20.30 uur 

klinken de eerste noten. Dit benefiet-

concert wordt ondersteund door de 

musici, de kazerne en de Rotary Clubs 

Wijdemeren en Hilversum.

Valdozen

“Het zou mooi zijn als je zou weten dat 

je met elk kaartje een doos zou kun-

Toplocatie Korporaal Van Oudheusden kazerne

Benefietconcert voor Wings for Aid

nen maken. Maar dat is niet zeker. De doos 

moet nog doorontwikkeld en in de praktijk 

getest worden, dat is het concrete doel van 

dit mooie concert” vertelt Barry Koperberg. 

Die al lang bezig is om zijn ideaal om men-

sen in nood te helpen, met verstand en met 

gevoel, te bereiken. Het gaat ‘m lukken.

‘Wat is het je waard, om mee te doen aan 

deze oplossing die erg veel mensen kan 

redden’ is de indringende vraag. 

Kaarten à € 35,- (incl. drankje en versnape-

ring) te koop via: wingsforaid.org/concert. 

Voor groepen, studenten en anderen zijn 

aangepaste arrangementen mogelijk. Zie: 

www.wingsforaid.org 

ANKEVEEN- Hebt u het dansend paar 

op de bunker aan de Gooilandseweg 

nabij De Molen al gezien, met het op-

schrift Licht. In het gras bij de ijsbaan 

in Ankeveen grazen 3 felgekleurde 

schapen. Vooral ’s avonds een mooi 

schouwspel. 

Ook komt er ook een banner bij de 

Ruige Hoek en worden er lichtkubus-

sen geplaatst. De expositie L!cht komt 

eraan. Tussen 17 en 19 november in 

Theater De Dillewijn. 

Aan de Ankeve-

ners is gevraagd 

om een lichtaccent 

in hun huis of tuin 

aan te brengen en 

daarbij een woord 

te verwerken dat 

verwijst naar het 

begrip licht. De 

Ankeveners kennende zullen ze hier, 

net als vorig jaar bij Blauw, weer mas-

saal gehoor aan geven. Met de woor-

den die vervolgens in het straatbeeld 

verschijnen, maakt acteur Peter Faber 

het Ankeveens-Licht-Gedicht dat hij 

zal voordragen op zondagmiddag 19 

november.

L!cht in Ankeveen
Gospelgroep Vision
Op zaterdag 18 november geeft de 

gospelgroep Vision om 20.00 uur een 

concert ‘Shout for Joy’

Het belooft weer een bijzondere avond 

te worden o.l.v. Kit de Bolster. Het koor 

wordt aangevuld met de solisten Li-

sanne de Jong en Michaël Schotanus. 

De muzikale ondersteuning wordt ver-

zorgd door de vaste pianiste Annemieke 

Jussen en door diverse leden van mu-

ziekvereniging BMOL uit Kortenhoef. 

Kaartjes à 7,50 zijn in de voorverkoop te 

bestellen bij gospelgroepvision@gmail.

com; aan de deur: € 8,50; Bethlehem-

kerk,  Loosdrechtseweg 263, 1215 JV 

Hilversum                                                                                                        

NEDERHORST DEN BERG- Brasserie 

Het Spieghelhuys is tot aan het 

eind van het jaar weer fraai gede-

coreerd met schilderijen. Deze keer 

van de Weespse kunstenares Elly 

Weststrate -van Eden. 

De meeste schilderijen zijn stadsge-

zichten met gevarieerd kleurgebruik. 

Boven de schouw hangt een blik op 

een gracht in de Groningse binnen-

stad, met boten en smalle grachten-

panden. Heel raak en sfeervol weer-

gegeven. “Deze stadsgezichten doe ik 

de laatste jaren. Het zijn schilderijen 

in olieverf, wat het voordeel geeft dat 

je ze lang kunt blijven bewerken. Ik 

merk dat dit onderwerp behoorlijk 

aanslaat bij het publiek. Vooral door 

de herkenbaarheid, denk ik” vertelt 

Elly Weststrate. Zij 

schildert al meer 

dan 25 jaar en 

heeft in de loop 

der jaren al diverse 

cursussen gevolgd. 

Ze begon ooit met 

aquarellen, stapte 

over op acrylverf 

en nu dus met olie-

verf. Ook is het pu-

bliek inmiddels re-

delijk bekend met 

het werk van de 

Weespse, want ze heeft aan verschil-

lende exposities meegedaan. Onder 

andere in de bibliotheek. Ook verwierf 

ze de erenaam ‘Vrije Weesper’ toen ze 

exposeerde bij Weespers aan de Wand.

De laatste jaren volgt Elly lessen en 

workshops bij ‘Art to Join’ van de 

Kortenhoefse Ingrid Jansen die zich 

ook gespecialiseerd heeft in stads-

gezichten. Recent was ze nog bij een 

‘Oog’ -workshop waar ze alle details 

leerde over dat visuele zintuig. In Het 

Elly Weststrate exposeert in Spieghelhuys Spieghelhuys treft u ook ander werk van 

Elly: een felkleurig abstract en een beeld 

van trappen ‘naar Escher’. Elly is een kun-

stenares die al vele stadia heeft doorlopen. 

Daarnaast maakt ze portretten en beelden 

van haar vakanties naar exotische oorden 

zoals die van Namibische vrouwen. “Ik 

werk altijd naar een zelfgemaakte foto. Ik 

neem er ruimschoots de tijd voor. Soms 

duurt het maanden voor ik een werk af 

heb. Dat heeft mede te maken met de acht 

kleinkinderen en andere vrijetijdsbeste-

ding. Schilderen vind ik heerlijk, ontspan-

nend.” Voor de prijzen van de schilderijen 

gebruikt ze een leuke formule: de volledige 

omtrek in centimeters. Dus een schilderij 

van 60 bij 80 = 280 euro. Zeker de moeite 

waad om eens te komen kijken. 

Meer weten? Zie: ellyweststrate.nl
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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

Sport

In en tegen Achterveld werd 

er slap en daardoor onzui-

ver gespeeld. Het stugge en 

hardwerkende Achterveld 

nam na een half uur de lei-

ding. Vlak voor rust werd het 

1-1 na een goede voorzet 

van Laurens van de Greft op 

de goed inkoppende Stefan 

van Grieken. 

ASV ‘65 leek door te drukken, 

maar gaf eigenlijk in de laatste 

3 minuten van de eerste helft 

de wedstrijd weg door twee 

onbenullige verdedigingsfou-

ten, waardoor Achterveld de 

ruststand op 3-1 kon bepalen. 

Na rust probeerden de Anke-

veners druk te zetten om de 

aansluitingstreffer te forceren, 

maar al snel was de wedstrijd 

echt gespeeld toen in de 49ste 

minuut de 4-1 viel. Daarna 

zong men de tijd uit en scoorde 

Achtertveld nog twee keer.

JO19 wint met 14-1

Hekkensluiter Zuidvogels werd 

volledig van de mat gespeeld, 

waardoor er geen spanning 

in de wedstrijd zat. Het klas-

severschil was te groot en de 

ruststand was dan ook al 5-1. 

Het sierde de Ankeveners dat 

zij na rust probeerden de score 

zo hoog mogelijk op te voeren 

en door te gaan tot het uiterste. 

Want men moest ergens hun 

motivatie uithalen. Doelpun-

tenmakers waren Bram Schou-

ten 3x, Michel Heus 3x, Martijn 

Smits 2x, Koen Schouten 2x, 

Morris Broeke, Rico Souverijn, 

Julian Bouius en Camiel Hid-

dinga ieder 1x

2e verspeelt koppositie 

Tegen het niet echt hoog ge-

klasseerde Lossdrecht werd er 

onnodig met verloren. De rust-

stand was 0-1 en in de tweede 

helft werd het zelfs 0-3. Vlak 

voor tijd redde Fabian Blokker 

de Ankeveense eer; 1-3. Uithui-

len en donderdag weer scherp 

trainen.

Voetballen in Ankeveen

Eerste hard onderuit  

NEDERHORST DEN BERG 

-Na een aantal dressuur-

wedstrijden de afgelopen 

weken werd zondag jl. de 

eerste springwedstrijd van 

het nieuwe seizoen 2017 

– 2018 verreden. De deel-

nemers hadden duidelijk al 

lang uitgekeken naar deze 

wedstrijd, want er stonden 

er maar liefst 42 aan de start.

Door: Cees Stalenhoef

Allereerst 3 deelnemers in de 

groep A. Dit is een oefenwed-

strijd over 5 sprongen over 

een hoogte van 35 cm. Je mag 

starten in deze wedstrijd, als je 

minimaal 1 wedstrijdpunt hebt 

behaald in de wedstrijden van 

de N-dressuur. Alle drie deel-

nemers deden ontzettend hun 

best en mogen nu starten in 

de Klasse-I. 1: Fenne Hogguer 

op Nienke; 2: Lois Flemming 

op Nienke; 3: Rosalie Vooijs op 

Vlinder.

Hierna zagen juryleden Jac-

queline Hanje en Gerrit Berg-

man de 20 deelnemers in de 

klasse-I -pony’s.

Hier plaatsten zich maar liefst 

11 deelnemers voor de barrage. 

Uiteindelijk bepaalde de tijd in 

deze barrage de uitslag. 1: Am-

ber van Loij op Silver; 2: An-

nemarie van Rijn op Tyrano; 3: 

Anouk Knecht op Kivado.

In de klasse I- paarden startten 

4 deelnemers. Alleen Bibi Grif-

fioen slaagde erin zich te plaat-

sen voor de barrage en werd 

dus de winnares in deze groep 

op Vitalis.

Vervolgens streden in de klas-

se II- pony’s en - paarden 9 

deelnemers om de prijzen. De 

eerste plaats was voor Demy 

Simons op Joy. Tweede werd 

Tamara Wenneker eveneens op 

Joy.

Tenslotte kwamen er nog vier 

deelnemers aan de start in de 

klasse III– pony’s. Twee deel-

nemers kwamen in de barrage. 

Winnaar werd hier Muriel 

Veldhuijzen op Nuts; 2de werd 

Mart Doorn op Tyrano.

Deelname 42 jonge springruiters 

Loodijk 30
1244 NL Ankeveen
Tel: 035 - 656 14 59
www.restaurant-demolen.nl

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN

                       We zijn woensdag tot en met zondag open.

DOOR: DICK BLOM 
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NEDERHORST DEN BERG- Op dit 

moment is de Volleybal Vereniging 

Nederhorst druk bezig met het ge-

ven van volleybal trainingen aan de 

kinderen van onze drie basisscho-

len. Dit keer trainen we niet alleen 

de groep 6 en 7 maar ook 4, 5 en 8.  

Tijdens de trainingen, die worden ge-

geven tijdens de reguliere gymles, la-

ten we de kinderen (wederom) kennis 

maken met volleybal, gebaseerd op het 

jeugdvolleybal traject genaamd Cool 

Moves Volley (CMV). CMV is een hele 

leuke manier waarop volleybal wordt 

aangeleerd bij kinderen tussen de 6 en 

12 jaar. Via zes verschillende niveaus 

leren de kinderen volleyballen. Het be-

gint met niveau 1 (6 jaar), alleen van-

gen en gooien, en eindigt met niveau 6 

(12 jaar), waarbij de kinderen dan alle 

facetten van het volleybal aangeleerd is.

We kunnen niet anders zeggen dat de 

kinderen tijdens deze trainingen weer 

heel enthousiast meedoen. En we-

derom staan heel veel kinderen in de 

rij om mee te doen aan het afsluitende 

toernooi. Dit toernooi gaat plaatsvin-

den op woensdagmiddag 15 november. 

Dan zullen weer 12 teams uit de groe-

pen 6 en 7 meedoen aan het afsluiten-

de School Moves Volley-toernooi. Dit 

scholen toermooi zal door onze vereni-

ging georganiseerd  worden in Sport-

hal de Blijk. Mocht u een kijkje willen 

nemen dan bent u van harte welkom 

vanaf 13.30 uur. Mocht uw kind een 

keertje mee willen doen dan is hij/zij 

van harte welkom om drie keer mee 

te trainen. Deze trainingen zijn op de 

donderdag tussen 16.45 en 18.00 uur. 

Wilt u meer informatie omtrent het 

CMV volleybal dan kunt u contact 

opnemen met Helga Jansen via tc_def-

jeugd@vvnederhorst.nl

School Moves Volley 

Sport DOOR: MARC DEGEKAMP EN AD VAN BECHOP

Een meer dan terechte 0-3 voor-

sprong bij rust was uiteindelijk vol-

doende voor de overwinning. Na 

rust kwam TOG terug tot 1-3 en de 

aansluitingstreffer in de slotsecon-

de deed niets af aan een verdiende 

overwinning voor ’s-Graveland. 

De doelpunten kwamen op naam 

van Ramon Bouwman (2x) en Paul 

Kwantes. 

 

Senioren zaterdag

Zaterdag 2 was lange tijd in de race 

voor de volle winst, maar 3 minuten 

voor tijd scoorde CSW de gelijkmaker. 

Een leuke wedstrijd in een spannende 

competitie: 6 ploegen binnen 3 punten!

Senioren zondag

Het verhaal van het 2e is even eentonig 

als knap. Ook de zesde wedstrijd werd 

in winst omgezet; 1-3 van Roda’46. 

Het 4e zag de vroege reis naar Lelystad 

beloond met een 1-4 overwinning op 

Batavia’90. 35+ verloor met 7-3 van 

Maarssen 35+ en het 3e was vrij.

VRouwen 

VR1 verdubbelde door de 3-3 tegen 

het Amsterdamse DVVA het punten-

totaal. VR2 kon Desto tot de rust goed 

bijhouden, maar na rust gaf de erva-

ring de doorslag in het voordeel van de 

Utrechtse vrouwen. 

 

Meisjes onder 11

Het was jammer dat MO11 afgelopen 

zaterdag niet in actie kwam, want het is 

in vorm. De laatste wedstrijd werd na-

melijk ruim gewonnen van Loosdrecht. 

Aanstaande zaterdag mag het weer en vroeg: 

7.30 uur vertrek naar TOV in Baarn.

 

Jongens onder 11

JO11-1 heeft nog niet verloren in de com-

petitie en scoort er bovendien lustig op los. 

In en van Almere werd met 6-11 gewon-

nen. JO11-2 won van Wasmeer JO11-3 en 

het staat op een mooie 2e plaats. JO11-3 

heeft het wat moeilijker in de competitie, 

maar het zal niet lang meer duren voor de 

eerste overwinning volgt.

Beaujolais Primeur 

Volgende week donderdag, 16 november, 

kan de jonge Franse wijn weer geproefd 

worden in de kantine. Van harte aanbevo-

len en van harte welkom!

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand herfst-

competitie biljarten

Maandag 30 okt.: Mw. D. 

Giavarra (6 pt.), M. Ziele-

man (5 pt.), W. Clements 

(2 pt.), J. van Greuningen (1 pt.), B. Worp 

(1 pt.). 

Stand aan kop: M. Zieleman 4-17, B. 

Worp 4-14, Mw. D. Giavarra 4-11

Zaterdag 4 nov.: M. Zieleman (12 pt.), J. 

van Wijnen (10 pt.), K. Jacobs (7 pt.), M. 

v.d. Velden (7 pt.), A. de Bruin (3 pt.), W. 

Clements (3 pt.), M. Verlaan (3 pt.)

Stand aan kop: M. v.d. Velden 4-35, J. van 

Wijnen 4-30, M. Zieleman 4-26

Uitslag BV Overmeer- Biljartclub 4711: 

5-7

Donderdag 2 nov.: M. v.d. Velden - M. 

Zieleman 2-0, M. Verlaan - A. de Bruin 

0-3, P. van ‘t Klooster - J. Hoekstra 0-2, H. 

Stalenhoef - B. Worp 3-0, W. Lam - Mw. 

D. Giavarra 0-2

Programma

Donderdag 9 nov. 19.30 uur: onderlinge 

competitie BV Overmeer, zaterdag 11 

nov. 16.00 uur: maandtoernooi koppel-

klaverjassen, maandag 13 nov. 20.00 uur: 

Biljartclub 4711 tegen BV De Poedel

Openingstijden bar (ook voor niet-le-

den) + contactgegevens

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, Overmeerseweg 5a Nederhorst den 

Berg, tel. 06.20.40.80.58

 

Nederhorst heeft verrassend uitge-

haald door in Amersfoort de nog 

ongeslagen koploper APWC met 4-1 

te verslaan. Er is door het hele elftal 

hard gewerkt voor een goed resul-

taat tegen de vaardige spelers van 

de thuisploeg. 

Het fel gestarte APWC zocht regel-

matig de grens van het toelaatbare op, 

maar het was de uitstekend leidende 

scheidsrechter die hier goed het oog 

op had. Nadat Oscar Vrijhoef een ze-

ker lijkende treffer wist te voorkomen 

was hij in de 36e minuut kansloos op 

een inzet binnen de 16 meter. Nog voor 

rust maakte Pim Lamme gelijk toen 

hij goed doorging op de keeper. Na de 

rust zette de thuisploeg even aan, maar 

was slordig met afstandsschoten. Toen 

Adilio Augustin een kwartier na rust 

via een indraaiende corner in één keer 

scoorde werd het nog meer een open 

wedstrijd. Na een keer goed te zijn weg-

gekomen was het de ingevallen Levi 

Matsari die met een strak schot de 1-3 

aantekende. Jesse van Huisstede zorgde 

vijf minuten voor tijd met een prach-

tige lob voor een mooi slotakkoord.

Senioren

Het tweede was vrij. Nederhorst-3 

en 4 verloren beide hun uitwedstrijd. 

WVHEDW was met 6-1 het derde de 

baas en Waterwijk 3 zegevierde met 2-0 

Jeugd

JO19-1 verloor voor het eerst in de 

competitie. ‘s- Graveland werd met 

3-2 de gelukkige winnaar doordat tien 

minuten voor tijd een houdbare, verre 

bal werd binnengeschoten. Ook misten 

de Bergers nog een strafschop in deze 

spannende maar niet hoogstaande der-

by. JO17-1 won verdiend met 4-0 van 

Voetballen in Nederhorst 

Eerste verslaat koploper APWC 
SVM en ook de meiden O17 wonnen. In de 

uitwedstrijd tegen Waterwijk werd het 3-6.

Instuifmiddag groot succes

De instuifmiddag voor de meisjes was een 

groot succes. Er deden er maar liefst 54 al-

lemaal fanatiek mee aan alle oefeningen. In 

de pauze was er een high tea waarbij alle 

deelnemers zich van hun creatieve kant lie-

ten zien in ‘heel Nederhorst bakt. Een zeer 

geslaagd event.

Meer info: 

www.vvnederhorst.org of facebook.

Voetballen in ’s-Graveland 

Eerste wint met van TOG 

NEDERHORST DEN BERG- Alle le-

den van de IJsclub Nederhorst den 

Berg worden uitgenodigd voor de 

afscheidsreceptie van Aad Dijs als 

voorzitter van IJsclub Nederhorst 

den Berg. 

Dit zal plaatsvinden op vrijdag 17 no-

vember van 19:00 - 22:00. Locatie is het 

ijsclubgebouw aan de Blijklaan. 

Aad Dijs was van 2005 tot en 

met 2017 voorzitter. Hij was 

mede-initiatiefnemer van het 

evenement Nederhorst on Ice. 

Dit jaar zal alweer voor de 10e 

keer dit spektakel voor jong en 

oud  plaatsvinden. Aad neemt 

overigens niet afscheid van de 

ijsclub, hij is nog steeds betrokken;  De 

sponsors zijn een belangrijke spil bij 

het evenement en Aad zorgt ervoor om 

deze draaiende te houden.

Afscheid Aad Dijs
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Zingen? Dat kan bij het Gemengd Koor Wij-

demeren. Zij repeteren elke woensdagavond 

van 8-10 uur in de Bergplaats, Kerkstraat 7, 

Ned. den Berg. U bent van harte welkom!

Elke donderdagavond klaverjassen in ’t Ach-

terom (achter r.k. kerk aan de Kerklaan in 

Kortenhoef). Tussen 21 sept. en 26 april, aan-

vang 20 uur. Competitie of gewoon gezellig. 

We gaan weer gezellig klaverjassen in de 

sportkantine de Blijk op dinsdag avond van 

20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 september tot 

mei/juni. Nieuwe leden  van harte welkom

ANKEVEEN - De boulers waren zater-

dag naar de banen in Ankeveen ge-

komen om op het Piet Koster Plein 

hun laatste wedstrijden van 2017 te 

spelen en te kijken wie er de beste 

bouler is geworden.

Door: Wim Bornhijm

Ric Degekamp had voor deze dag een 

alternatief toernooi georganiseerd en 

niet zoals altijd een doublette of tri-

plette. De boulers begonnen deze dag 

met een tête à tête, wat weer een andere 

spelvorm is, één tegen één is voorna-

melijk tactisch spelen. Niet te aanval-

lend maar ook niet te verdedigend. Bij 

deze wedstrijden waren twee grote uit-

slagen en wel 13-1 en 13 -2. Ook was 

er een uitslag, van 13-11 dus die waren 

tegen elkaar opgewassen. Na de loting 

voor de tweede ronde speelden een 

paar toppers tegen elkaar, met wisse-

lend succes. De andere partijen waren 

tegen elkaar opgewassen. Er werd nog 

steeds met een zacht zonnetje gespeeld 

toen de leden naar de kantine gingen. 

De derde ronde was een tripletten-

wedstrijd en daar kwamen toch wel 

weer een paar verrassende uitslagen 

voor. De sfeer was toppie en regelma-

tig waren er een paar toeschouwers 

wat de spanning ook wel verhoogde. 

Om 14.30 uur begon de laatste ronde 

in verband met de verwachte regen-

buien. Dit had de toernooileiding goed 

voorzien, want de laatste ronde 

kon nog net afgewerkt worden, 

voordat de regen naar bene-

den kwam. Het doublettespel 

in deze ronde kende een zeer 

snelle wedstrijd. Ton van Vliet 

en Wim Bornhijm stuurden 

hun tegenstanders na drie wer-

pronden naar de kantine met 

6-0; 12-0 en 13-0.

Nadat alle wedstrijden gespeeld waren, 

ging toernooileider Degekamp aan 

het rekenen en kon hij de eindstand 

bekend maken: 1.Wim Bornhijm: 4 

gewonnen, 39 saldopunten; 2. Ton van 

Vliet: 3 gewonnen en 25 saldopunten; 

3. Ric Degekamp: 3 gewonnen en 23 

Slottoernooi Petanque ’91 

Clubkampioen Frans van Noort, 3e van 

links naast wedstrijdleider Ric Degekamp

saldopunten. De  aanmoedigingsprijs was 

voor Diny van Schaik.

Sponsor Wim Schaap kan niet alleen goed 

dirigeren, hij had ook samen met echtge-

note Elly heerlijke soep en belegde brood-

jes verzorgd. Tijdens het uitbuiken werd de 

Clubkampioen 2017 uitgeroepen. Dat was 

Frans van Noort, met 13 winstpartijen + 61. 

Onder luid applaus werd hem de bijbeho-

rende prijs uitgereikt. Daarna volgden de 

andere deelnemers. Het eindigde met een 

lege tafel. Tevens waren er bloemen voor 

de aftredende bestuursleden: Ben Berends, 

voorzitter; Wim Bornhijm, secretaris en 

Marja Nijnuis, wedstrijdsecretaris. Moe 

maar voldaan werd deze dag afgesloten. 

Bent u benieuwd naar Zorgeloos 

wonen bij Vivium? Op zaterdag 11 

november staan de deuren open 

van 4 Zorgeloos wonen-locaties.

De Gooise Warande aan de Mezenlaan 

19 in Bussum; Godelinde aan de Jozef 

Israëlslaan 1 in Bussum; Johanneshove 

aan de Eemnesserweg 42 in Laren; 

Oversingel aan de Hugo de Grootlaan 

30 in Weesp. 

Tijdens deze Open dag van 10.00 tot 

13.00 uur krijgt u uitleg over het Zor-

geloos wonen bij Vivium. Ook laten 

we u graag de locatie en een apparte-

ment zien tijdens een rondleiding. U 

bent van harte welkom om de sfeer te 

komen proeven en na afloop een hapje 

te eten of wat te drinken in een van de 

gezellige restaurants. 

Geen traditioneel verzorgingshuis 

Geen traditioneel verzorgingshuis, 

maar een comfortabel thuis, met de 

service en zorg die u wilt of nodig 

heeft. Dat is Zorgeloos wonen van Vi-

vium. Een eigen appartement, om op 

uzelf te kunnen zijn. En verandert uw 

situatie in de toekomst? Dan verandert 

de zorg mee. Zodat u zo lang mogelijk 

zelfstandig kunt blijven wonen.

Programma

Voor het precieze programma op de 

locatie van uw keuze kijkt u op www.

vivium.nl/opendag. U vindt hier ook 

meer informatie over de tarieven voor 

huur en woonservicekosten. Heeft u 11 

november al andere plannen? Neem 

dan contact op met de Klantenservice 

via info@vivium.nl of 035 – 6 924 924 

om een persoonlijke rondleiding aan te 

vragen op de locatie van uw keuze.

Open dag Zorgeloos wonen




