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WIJDEMEREN – Het is de missie van 

Ondernemend Wijdemeren ervoor 

te zorgen dat de ondernemers zo 

goed mogelijk vertegenwoordigd 

zijn op zoveel mogelijk terreinen, 

luidt de opening van OW-voorzitter 

Wim Lorjé. Die boodschap wil hij 

graag uitdragen

Door: Herman Stuijver

“We zijn geen geheim genootschap, 

maar een belangengroepering die nog 

bij velen onbekend is. We zijn ons er-

van bewust dat we de komende tijd 

nog beter voor het voetlicht moeten 

treden. Tenslotte vormen de onder-

nemers een belangrijk bestanddeel 

in onze dorpen.” Hoewel bedrijven, 

winkels en ZZP’ers over het algemeen 

toch de weg wel weten te vinden, het 

ledental steeg naar meer dan 250, 

kan het geen kwaad dat inwoners en 

nieuwe ondernemers goed weten wat 

er zich allemaal afspeelt. De leden van 

OW kunnen elkaar zo’n tien keer per 

jaar ontmoeten. Dat kan zijn bij een 

netwerkborrel, maar ook bij een be-

drijfsbezoek of bij een vergadering 

over een bepaald thema. Deze week is 

er bijvoorbeeld een bijeenkomst met 

wethouder Van Rijkom over de par-

ticipatiewetgeving die ook gevolgen 

heeft voor de werkgevers. Dan is er 

een jaarlijkse Bedrijvenochtend waar 

de plaatselijke politiek en de onder-

nemers elkaar ontmoeten. “Vaak zie je 

een reactie dat mensen niet verwach-

ten dat een dergelijk bedrijf zich in het 

dorp bevindt. Dat is soms verrassend, 

als men ziet dat het gaat om een in-

novatief bedrijf of een product dat 

internationaal naam maakt” vervolgt 

de voorzitter. Verder heeft bestuur on-

geveer tien keer per jaar een officieel 

contact met een of meer leden van 

het gemeentebestuur. “Dat is best las-

tig, omdat het niet altijd meevalt om 

namens die hele grote groep met één 

mening naar buiten te komen. Niet 

alle ondernemers hebben dezelfde 

belangen. Je moet je namelijk ook re-

aliseren dat het ook gewoon inwoners 

zijn. Bijvoorbeeld waar de een zijn 

terrein wil uitbreiden, kan een ander 

daar als burger tegen zijn.”

Voorts wijst Lorjé erop dat heel veel 

contacten plaatsvinden in de zijlijn. “Je 

spreekt elkaar over talloze onderwer-

pen en dat kan je op een idee brengen. 

Je geeft iemand een tip, soms bemid-

del je bij een kwestie. Je stelt vragen, 

je krijgt een antwoord. Allemaal heel 

informeel, maar buitengewoon waar-

devol.”

Speerpunten

De voorzitter haast zich te zeggen dat 

‘heel veel dingen goed gaan’. Maar OW 

zou graag willen dat bedrijven kunnen 

groeien, nu zijn er teveel beperkingen. 

Hoewel Lorjé de ‘gouden kip’ die de 

natuur voor de vijf dorpen vormt ‘niet 

zou willen slachten’, vindt hij desal-

niettemin dat er te weinig ruimte voor 

uitbreiding wordt geboden. Hij pleit 

voor meer praktijkwoningen, waar 

werken en wonen gecombineerd kun-

nen worden. Uit onderzoek blijkt dat 

er veel bedrijvigheid plaatsvindt door 

eenmansbedrijven. OW staat ook ach-

ter het Gebiedsakkoord dat veel geld 

pompt in recreatie en toerisme, ander-

zijds is het van belang om een even-

wicht te vinden met de natuur en met 

de belangen van inwoners die soms 

niet blij zijn met plannen als de vaar-

verbindingen. “Ook de toekomst van 

het winkelbestand in de kernen baart 

mij grote zorgen” verzucht Wim Lorjé. 

Betere communicatie

“Ik ben er niet trots op dat we niets 

concreet hebben bereikt” zegt Lorjé 

als het gaat om de problemen voor de 

winkels in het centrum van Neder-

horst den Berg als gevolg van de lang-

durige wegwerkzaamheden. “Ik heb 

diverse gesprekken gevoerd, maar er 

waren gewoonweg geen alternatieven. 

Dat is keihard. Alleen de communi-

catie is verbeterd, maar als je fors in 

je omzet daalt, kun je dat nauwelijks 

compenseren.”

Divers

“Kijk, ons ledenbestand is net zo divers 

als die van de inwoners van Wijdemeren. 

Het is een breed palet van meningen. Zo 

wordt er door onze leden ook heel ver-

schillend gedacht over de bestuurlijke sa-

menvoeging. Ik weet alleen dat heel veel 

ondernemers veel verder kijken dan de ge-

meentegrenzen. Dat we de eigenheid van 

de dorpen zullen bewaren, lijkt me geen 

probleem.”

Wim Lorjé hoopt de komende periode va-

ker naar buiten te treden met zijn OW, zo-

dat inwoners beter op de hoogte zijn van 

wat ondernemers in Wijdemeren doen. Er 

zijn nog veel onbesproken onderwerpen, 

maar de voorzitter bruist van het vertrou-

wen. 2018 wordt vast een goed jaar!

Zie: www.ondernemendwijdemeren.nl

Sandra &
Betske

‘Ondernemend Wijdemeren’ wil 
meer bekendheid

In het Weekblad Wijdemeren van 22 

november jl. stond in het artikel ‘Geen 

grondpositie projectontwikkelaar 

Kennemerland’ dat Kennemerland 

Beheer geen bezit heeft in de Horn- 

en Kuijerpolder. Weliswaar is bij het 

Kadaster nog niet te zien dat de pro-

jectontwikkelaar juridisch eigenaar is, 

maar Kennemerland- directeur Gide-

on Kwint kan aantonen dat hij econo-

misch eigenaar is van de twee van de 

drie percelen. 

Zonder de aanvulling economisch/

juridisch eigendom is er door de eer-

dere publicaties ten onrechte verwar-

ring ontstaan. De projectontwikkelaar 

heeft het voornemen om ongeveer 

175 woningen te bouwen op deze lo-

catie. Na gesprekken met alle politieke 

partijen stuurde Kennemerland in ok-

tober een brief naar de gemeenteraad 

waarin staat dat het zin heeft om door 

te gaan met het plan. Wel formuleer-

den de partijen diverse criteria waar-

aan het plan zou moeten voldoen. Dat 

het Weekblad Wijdemeren verwarring 

heeft gezaaid, betreurt de redactie. Het 

was beter geweest als er meer informa-

tie was opgevraagd bij Kennemerland.

Grondbezit Kennemerland (II) Nieuwe website 
PvdA/ GroenLinks
Het heeft even geduurd, maar PvdA/ 

GroenlInks Wijdemeren heeft nu ook 

een up to date website. De nieuwe site 

oogt fris. Met direct al een pittige reactie 

van fractievoorzitter Stan Poels op het 

debat over de revindicatie waarbij zijns 

inziens de emoties uit de hand liepen. 

Zie:

www.pvda-groenlinks-wijdemeren.nl
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 3 dec.:  09.30 uur: J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Vr. 1 dec.:  09.30 uur: W. Balk,
 Za. 18 nov.: 19.00 uur:  W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 3 dec.: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.

Verzorgingshuizen 
◗ De Kuijer 
 Wo. 6 dec:  11.00 uur:  W. Balk.
◗ Veenstaete 
 Vr. 1 dec.:  15.00 uur:  W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 3 dec.: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk,
 19.00 uur: Taizédienst 
◗ De Graankorrel   
 Zo. 3 dec.:  11.00 uur:  
 Dr. M. van Veen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 3 dec.: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 3 dec.:  09.30 uur:  
 Ds. F. van den Bosch.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 19 nov.:  geen dienst

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 3 dec.: 10.00 uur: 
 G.H. Kiers. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 3 dec.:  12.00 uur: 
 Ds. Klaas de Vries

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 30 nov. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

zo. 03 dec. 11.00 u. Struinen in het winterbos Bez.centrum NM;’s-Graveland

zo. 03 dec. 15.00 u. D3D Jamsessie De Drie Dorpen, Ankeveen

wo 06 dec 9.30 uur   Koter & Groter Café  Julianaweg 11A K’hoef

wo. 06 dec. 17.45 u. Zonnebloem Amsterdamse Lichtjes Vertr: Veenstaete, Kortenhoef

vr. 08 dec. 20.15 u. Cellorecital Honorine Schaeffer Jagthuis,Middenwg.88, NdB.

za. 09 dec. 09.30 u. Kerstmarkt Veenstaete, Kortenhoef

zo. 10 dec. 15.30 u. Celloduo Jagthuis,Middenwg.88, NdB.

do. 14 dec. 20.15 u. Concert Amstel Strijkers Ensemble Oude Kerkje, Kortenhoef

za. 16 dec. 11.00 u. A Christmas Carol Kerstmarkt Centrum NdB 

za 16 dec 19.30 u.        Kerstzangdienst met Amicitia Herv. Kerk K’hoef

za. 16 dec.  20.30 u. Kerst klaverjassen en biljarten   Het Wapen van Ankeveen

zo. 17 dec. 19.30 u. Kerstsamenzang r.k. OLV- kerk, NdB. 

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

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

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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Aanleveren van tekst 

Kopij in Word (doc bestand) 

opsturen voor vrijdag16.00 uur 

en voor de weekendactiviteiten 

is de sluitingstijd: 

zondag 20.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 

Kopij

Vanaf 29 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met o.a.: koninklijke onderscheiding voor Richard 
Krajicek, Piet Eijpen: glazenwasser op leeftijd, Marten en Oopjen 
keren voor even terug op hun oude plekje in ‘s-Graveland, als 
replica; RegioHub gaat over een energieneutrale regio; In In Derde 
Termijn aandacht voor het vliegverkeer van Schiphol en Lelystad 
en de gevolgen voor Gooise Meren. GooiTV is te zien bij o.a. 
Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Programma GooiTV
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- De wethouders 

Betske van Henten en Sandra van 

Rijkom hebben samen hard gewerkt 

aan de Maatschappelijke Agenda. 

Daarnaast heeft Sandra van Rijkom 

haar langverwachte Cultuurnota ge-

reed.

De tijd van dikke nota’s met beleids-

voornemens is voor het sociale do-

mein grotendeels gepasseerd. Voortaan 

komen de wethouders met een Maat-

schappelijke Agenda die flexibeler is. 

Nieuw is dat thema’s als leven-wonen- 

werken met elkaar verbonden zijn. De 

gemeente wil dat iedere inwoner zo 

lang mogelijk zelfstandig en gezond 

kan blijven leven, wonen en werken. Tal 

van organisaties en instellingen leveren 

een bijdrage zoals zorg, onderwijs, po-

litie, welzijn, woningcorporaties, enz..

De gemeente faciliteert en stimuleert 

de zelfredzaamheid van de inwoners, 

zodat inwoners binnen hun eigen mo-

gelijkheden zelf hun zaken kunnen 

regelen. Wijdemeren wil weten wat 

er onder inwoners leeft, vanuit de ge-

dachte dat bij vroegtijdige signalering 

de inwoner vanuit de laagdrempelige 

algemene voorzieningen kan worden 

ondersteund. Met alle partners en in-

woners wil de gemeente aan de slag om 

concrete plannen in te vullen. Daarbij 

wordt de nadruk gelegd op wat je ‘aan 

de voorkant’ kunt doen. Daarbij speelt 

naast de zorg ook de vrijwillige inzet 

een belangrijke rol. “Het is een omslag 

in denken. Geen geval is gelijk. Dus dat 

vraagt van de aanbieders dat ze zich 

moeten aanpassen aan wat er gevraagd 

wordt” sluit Betske van Henten af.

Cultuurnota

Na drie inspirerende bijeenkomsten 

met kunstenaars, verenigingen en in-

stellingen op het gebied van cultuur 

presenteert wethouder Van Rijkom een 

concept Cultuurnota voor de gemeen-

teraad. Dat betekent dat aanvullingen, 

suggesties en ideeën welkom zijn. “Het 

is belangrijk dat deze nota door zoveel 

mogelijk mensen wordt ondersteund. 

Daarnaast worden er in de nota ver-

bindingen gelegd tussen diverse dis-

ciplines” zegt de wethouder. Ook van 

belang is dat de regionale context is 

gewijzigd. Intensieve samenwerking 

met de gemeenten uit de regio Gooi en 

Vechtstreek op het gebied van cultuur 

heeft geleid tot het regionale program-

ma Cultuur & Erfgoed, Recreatie & 

Toerisme (CERT). Daarmee is de basis 

voor een stevige regionale culturele in-

frastructuur gelegd. In de nota krijgen 

amateurkunst, de ateliers, Sypesteyn, 

Jeugdcultuurfonds, de bibliotheek, de 

historische kringen, erfgoed, Stichting 

Kunstbezit, buitenkunst, de kunstrou-

Maatschappelijke Agenda en Cultuurnota

Sint in Kortenhoef en Ankeveen enthousiast ontvangen

tes, muziekeducatie en anderen allemaal 

een plekje. 

Wijdemeren gaat werk maken van de cul-

tuur. Daarom is er naast de regionale on-

dersteuning ook een ambtenaar voor 8 uur 

per werk aangesteld die de uitvoering van 

de nota zal uitwerken. 

De wethouders Sandra van Rijkom 

en Betske van Henten

De Sint kwam deze keer niet per 

boot aan in Kortenhoef, maar met 

zijn hoofdpiet zat hij in een fraaie 

open koets, getrokken door twee 

koolzwarte Friese stamboekpaar-

den. Onder de vrolijke klanken van 

een uit zwarte Pieten bestaande 

band, stond een grote schare kin-

deren de Sint bij De Dobber op te 

wachten. 

Door: Joop Glijn

De drukte bij aankomst was zo groot, 

dat de bejaarde Sint nauwelijks uit de 

koets kon stappen. Gezegd moet wor-

den dat hij ook hierbij alle hulp kreeg 

van burgemeester Freek Ossel, die dit 

in Kortenhoef voor de eerste keer mee-

maakte. Zijn warme en welgemeende 

welkomstwoorden deden de Sint zicht-

baar goed. De jeugd de Goedheiligman 

een uitbundige aubade, van niet uit 

te sterven Sinterklaasliedjes. Na het 

schudden van vele kinderhandjes ver-

trok de Sint voor een feestelijke rijtoer 

richting sporthal ‘de Fuik’, waar het kin-

derfeest een feestelijk vervolg kreeg.

Bijzondere Ankeveense ontvangst 

‘s Middags zou Sint met zijn Pieten ook 

een bezoek brengen aan Ankeveen. 

Ruim voor het tijdstip van aankomst bij 

de St. Martinuskerk, stonden ook daar 

de kinderen hem al vol verwachting op 

te wachten. Vanaf de walkant ontstond 

er een luid gejuich toen in de verte de 

boot van de Sint met zijn zwarte Pieten 

uit het riet tevoorschijn kwam. Echter, 

dichterbij gekomen, veranderde de 

stemming totaal toen men ontdekte dat 

de Sint niet aan boord was. Waar was 

de Sint? De kinderen renden  naar de 

boot met de treurende Pieten. Sint was 

gewoon weg. Zoeken dus. Bij een kind 

viel het oog op een oud caravannetje 

met gesloten gordijntjes. Hij begon op 

het deurtje te bonzen, al snel gevolgd 

door meerdere kinderen. Toen ging 

plotseling het deurtje open, want daar 

stond een nog slaperige Sint in de deur-

opening, zelfs zonder mijter. Wat bleek: 

de Sint was van vermoeidheid in een diepe 

slaap gevallen. 

Door de intocht in Kortenhoef was hij zo 

moe geworden, dat zijn bezorgde hoofd-

piet bij iemand een oud caravannetje te 

leen vroeg. Eindelijk kon de Sint daarin 

even uitrusten. Gelukkig liep het goed af. 

Dus kon burgemeester Ossel tot zijn grote 

geruststelling de Sint met open armen ont-

ving. Een saxofoon-sectie van het fanfa-

rekorps ‘de Vriendschapskring’ speelde er 

bovendien lustig op los. Na deze hartelijke 

begroeting vertrokken de Sint, zijn Pieten 

en de burgemeester, omstuwd door een 

vrolijke kinderschare, naar het dorpscafé 

‘Het Wapen van Ankeveen’ waar de kinde-

ren een feestelijke middag kregen aangebo-

den. Het bleef er nog heel lang gezellig.
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*Brocante * Antiek * Retro

Elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur.

Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.

Like ons op Facebook voor 

moois-uit-de-loods, of kijk op

www.inboedelsenzo.nl voor

info & woningontruiming.

telefoon 06-20.777.535.

www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 

Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

 

Div. bedrijfs/opslag ruim-

tes te huur Vanaf 30 m2 t/m 

90 m2 Ind. Terrein “De slenk” 

Telnr: 035-656 3517 Frans@

verhuizers.nl

AB FAAS VERHUIZINGEN

Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Te Huur Wijdemeren

Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2

1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

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

100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 

035-656 2624

 

 RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

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.

Wij hebben op vrijdag van 

10.00 tot 12.00 uur en 13.30 

tot 15.30 uur haak- en brei in-

loop.  Wij hebben hierin groot 

assortiment boeken en maken 

er gezellige uurtjes van. Hobby-

kelder, Laarderweg 28, Bussum

BELLE MAKELAARDIJ

Je bent zo verkocht!!! 

Gratis waardebepaling?

Bel: 035-656 0235

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

MET NAALD EN DRAAD

Voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen.  Ruime keuze 

aan mooie stoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen

06 51997751 / 035 6562959.

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.

Tel. 0294-254598.

OPSLAGRUIMTE TE HUUR

LOCATIE DE SLENK ANKEVEEN

12 m2 € 100,00 p/maand

9 m2 € 75,00 p/maand

Tel : 0655360880

Te koop huisje in natuur-

gebied bij Wijde Blik.

Staat op gehuurde grond

Prijs: € 9.500,- info: 

email: smi02953@planet.nl

Te koop:Op Chaletparc de 

Vechtoever:Chalet 63 m3

aan de Vecht:Incl.Zonnepa-

nelen,zwembad,airco etc.

Tel:06-22399851

Vermist: Kater Grijs Lang

Haar, met vlooienband. 

Beloning! 0622726427

GROTE GARAGE VERKO-

PING Wegens verhuizing heel 

veel mooie spullen te koop. Za-

terdag 9 december 10.00-15.00 

uur. Stichts End 12, Ankveen. 

035-6563575.

HEEFT U LAST VAN

PIJNLIJKE VOETEN?

Laat ze dan nog voor de

feestdagen behandelen!

Maak een afspraak voor

een professionele en

hygiënische behandeling! 

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

PHONEU & GOOITECH.NL

Alles voor PC en Phone!

Nieuw, verlengen, Sim only

Iphone, Samsung & Huawei

Reparatie Windows & Apple

Reparatie alle smartphones

Koffie & thee staat klaar

Noordereinde 9 ‘s-Graveland

Ma-Vr 9-17 TEL 0352057222

s

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

Sleutel
Service

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 30 nov. film, zo. 3 dec. film, 

do.7 dec. film, za. 9 dec. Koren-

festival. Info: www.wesopa.nl

 ‘t Wijdehuis, een ontmoe-

tingsplek voor iedereen die 

een steuntje in de rug nodig 

heeft om iets te ondernemen. 

Op ma.- en do.middag van 

12.30 – 16.30 (incl lunch + 

koffie/thee, kosten €5,00). Wilt 

u meer weten of zich aanmel-

den: Herma Kleve, Versa Wel-

zijn, hkleve@versawelzijn.nl of 

035- 6231100

Zingen? Dat kan bij het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. Zij 

repeteren elke woensdagavond 

van 8-10 uur in de Bergplaats, 

Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 

bent van harte welkom!

Elke donderdagavond klaver-

jassen in ’t Achterom (achter 

r.k. kerk aan de Kerklaan in 

Kortenhoef). Tussen 21 sept. 

en 26 april, aanvang 20 uur. 

Competitie of gewoon gezellig. 

We gaan weer gezellig klaver-

jassen in de sportkantine de 

Blijk op dinsdag avond van 

20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 

september tot mei/juni. Nieu-

we leden  van harte welkom

Elke 1e woensdag v.d. maand 

van 14-17 uur: Repaircafé 

Wijdemeren. In de Brasserie 

van Veenstaete te K’hoef. Weg-

gooien? Mooi niet! Zie: www.

natuurlijkwijdemeren.nl of 

bel: Marjolijn Bezemer: 06- 

48545227.

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

 December Nieuws

Open Atelier
Do.14 dec. van 9.30 - 12.00 uur
Locatie: Kidzwereld 
Platanenlaan 3, ( bij voetbalvelden)

De Spotjes: 
Kerstman timmeren
Za. 9 dec. van 10.00 - 12.00 uur
In de Bergstube van de IJshal
van de IJsclub

Kijk ook op onze vernieuwde 
website: www.despotfabriek.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 wa-
ter met o.a. diverse aansluitingen. Parkeerplaats voor 2 au-
to’s. Aanlegsteiger voor 2 boten. Nu incl. stalen boot plm. 6 
mtr. met b.b. motor. Plantenkas, overdekte buitenzit. Schuur/
werkplaats incl. benodigdheden voor tuinonderhoud enz. 
Vraagprijs € 85.000,-. Voor info: 035-6245832.
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Samenleving

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor de 

weekendactiviteiten is de sluitingstijd: 

zondag 20.00 uur. redactie@dunebier.nl

Kopij

Tot 26 oktober 2019 – de derde edi-

tie van de Ken Uw Dorp Quiz – mag 

de Daniël Stalpaert Stichting zich de 

beste kenner van ’s-Graveland en 

Kortenhoef noemen. Dit team won 

zaterdagavond 25 november tijdens 

de feestavond in De Drie Dorpen de 

felbegeerde wisseltrofee.

Voor buitenstaanders blijft het waar-

schijnlijk een wat raar fenomeen; met 

36 teams vragen beantwoorden over 

twee dorpen en daarna samen feest 

vieren. Bij de deelnemers heerst er 

echter geen enkele twijfel meer over 

het succes van de Ken Uw Dorp Quiz. 

Het is een gouden formule om zowel 

de dorpen als dorpsgenoten beter te 

leren kennen, of zoals voorzitter André 

Janmaat het zo mooi zegt: “Het is een 

quiz die verbroedert, die verbinding 

legt met elkaar.” Zo zijn er tijdens de 

feestavond in De Drie Dorpen meer 

dan 400 mensen aanwezig, waarbij de 

brandweer een strategische plek heeft 

gekregen zodat ze in geval van nood 

direct kunnen uitrukken. Het orga-

niserend comité heeft alles tot in de 

puntjes voorbereid en loopt rond met 

een nauwkeurig uitgewerkt draaiboek. 

Een strakke planning waar presentator 

Maarten Steinkamp op zijn eigen wijze 

direct een andere draai aan geeft. Vlot, 

soms chaotisch maar met flair en char-

me neemt hij de aanwezigen mee in een 

gezellige en ontspannen sfeer. Hij groet 

eerst zijn zus Klaartje die door een zie-

kenhuisopname niet aanwezig kan zijn, 

maar alles volgt via de livestream op 

Facebook. Tussen neus en lippen roept 

Maarten ook wat officiële antwoorden 

op de vragen uit het quizboek. Zoals 

het feit dat er 2 telescopen staan bij 

Brambergen, 66 palen onder de Kare-

kiet en dat er 641 inschrijvingen waren 

voor het bouwproject de Oranjerie.

Feiten en filmpjes

Met een wat meer serieuze inslag be-

spreekt Ben Steenvoorden de meest 

opvallende vragen van de quiz. Bij-

voorbeeld dat Isaac v.d. Velden de laat-

ste otter heeft gevangen, dat de vlag in 

de berm vroeger diende om een arts te 

wijzen waar medische hulp nodig was 

en (de vraag die niemand goed had) dat 

er 16 doodlopende straten in de twee 

dorpen zijn. Naast zijn droge feiten-

kennis laat Ben ook hilarische filmpjes 

zien waarin het comité – vaak met een 

glansrol voor Martijn van den Brand en 

Bram de Kloet – de juiste antwoorden 

vertoont. Zo zijn er beelden van het toi-

letbezoek bij de verschillende horeca, 

het oplossen van de paardensprong, het 

vertrek van de eerste Connexxion -bus 

en het verdwijnen van de Kortenhoefse 

kerkklok. Een eervolle vermelding is 

er voor het team Agatha Quiztie, dat 

met hun bloembak van speculaasdeeg 

de meest originele creatie maakte bij 

de opdracht ‘Heel de KUD-Quiz bakt’. 

Ook bij het schrijven van een volkslied 

voor en over onze dorpen worden zij 

extra genoemd. Hun zin “de palingrook 

sluiert de dijk en het dorp in een nevel 

van lokkende geur” scoort hoge ogen 

bij de jury. Het schrijversduo Hans en 

Monique Hagen is daarnaast gechar-

meerd van de woorden van de Daniël 

Stalpaert Stichting: “De schilders vin-

den er dwarrelend zonlicht en altijd het 

mooiste decor”. Maar de beste tekst op 

Vader Abrahams ‘Het kleine café aan 

de haven’ is toch van muziekvereniging 

Amicitia. Yvonne van de Riet zet hun 

sterke couplet en refrein in, waarna de 

hele zaal het nieuwe volkslied uit volle 

borst meezingt. 

Daniël Stalpaert Stichting wint 2e KUD-Quiz

Drie prijzen

Tot het einde toe blijft het spannend wie 

er met de wisseltrofee vandoor gaat. Voor 

team Bacchus, een nieuwkomer die de laat-

ste plek bezet, is er de rode lantaarn. De 

koorleden van Bluez winnen met hun der-

de plaats € 125,- voor Stichting Ouderen-

werk Kortenhoef. Titelverdediger Amicitia 

ontvangt de tweede prijs en € 250,- voor 

Scouting Klaas Toxopeus. En de ploeg van 

Daniël Stalpaert krijgt bloemen en cham-

pagne van Yvonne Sikking plus een cheque 

van € 500,- voor hun eigen stichting als 

goede doel. Trots en vreugde bij de win-

naars, maar net zoveel plezier en enthou-

siasme bij alle anderen. Want uiteindelijk 

is ook bij de Ken Uw Dorp Quiz meedoen 

veel belangrijker dan winnen.

DOOR: SASKIA LUIJER

KORTENHOEF- Op vrijdag 17 no-

vember 2017 mocht Aalt Jansen uit 

handen van postcoördinator Johan 

Landwaart de oorkonde met de 

daarbij behorende versierselen van 

20 jaar brandweerman ontvangen.

Op 1 juli 1997 trad Aalt Jansen in 

dienst van de vrijwillige brandweer ‘s-

Graveland. Bijzonder aan de 54- jarige 

Harderwijker is dat hij in Harderwijk 

woont. Zijn werk heeft hij in Ankeveen 

bij PSH- service aan de Stichtse Kade. 

Hierdoor is hij op de dag altijd beschik-

baar. In de afgelopen tijd heeft hij naast 

zijn basisopleiding het rijbewijs groot, 

voertuigbediener, WVD -verkenner 

(meten van gevaarlijke stoffen) en oe-

fenleider behaald. Hij kenmerkt zich 

als een zeer betrouwbaar persoon die 

naast de uitrukken bijna elke dinsdag-

avond op de oefenavond is. Dit on-

danks het feit dat hij naast zijn dagelijks 

werk nog koster is van de plaatselijke 

kerk in Harderwijk en veel doet 

voor het Rode Kruis en EHBO. 

Het is diverse keren voorgeko-

men dat hij bij een grote (lang-

durige) brand even uit Harder-

wijk naar het Gooi kwam om te 

assisteren. Landwaart bedankte 

Aalt, mede namens de brand-

weer Gooi en Vechtstreek, voor 

zijn inzet en sprak de hoop uit 

dat hij nog een aantal jaren 

aanblijft als vrijwilliger.

Aalt Jansen 20 jaar brandweerman

WIJDEMEREN- Op vijf basisscholen 

in Wijdemeren mogen we spreken 

van florerende BOSsen, volgens 

onderwijswethouder Sandra van 

Rijkom. Een BOS is een Bibliotheek 

op School. 

Niet alleen de Catamaran in Oud-

Loosdrecht en de Joseph Lokinschool 

in Ankeveen hebben hun eigen BOS, 

sinds dit jaar ook de drie Kortenhoefse 

scholen: de Antonius, Curtevenne en 

Regenboog. Voorheen deelden ze sa-

men één schoolbibliotheek, nu heeft 

elke school zijn eigen BOS. Dat komt 

door het succes waarmee de boeken 

worden uitgeleend. Kinderen kunnen 

tussendoor zelfstandig boeken lenen, 

daarbij geholpen door vrijwilligers op 

bepaalde momenten in de week. “We 

willen graag investeren in een hoger 

taalniveau “zegt de wethouder “dan 

is het natuurlijk altijd prettiger als er 

een BOS in je eigen school staat.” Bij 

haar contacten met de scholen signa-

leert mevrouw Van Rijkom ook dat 

het werkt. “De kinderen zijn enorm 

enthousiast. Ze vechten er bijna om. 

Het is ook fijn als er geld beschikbaar 

is om de collectie aan te vullen.” Voor 

de voortzetting van de BOS heeft Wij-

demeren 26.310 euro ter beschikking 

gesteld, voor de eenmalige uitbreiding 

een bedrag van bijna 13.000 euro. In 

Nederhorst den Berg is een Biebpunt 

met een grote collectie en in Loos-

drecht bevindt zich een vestiging van 

Bibliotheek Gooi en meer.

Dat lezen en voorlezen belangrijke 

Vijf florerende BOSsen in Wijdemeren
componenten zijn voor de taalontwikke-

ling moge algemeen bekend zijn. De ge-

meente wil dat stimuleren, ook door de 

Voorlees Express en BoekStart naast de vijf 

BOSsen. 
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De favoriete bakkerij 
van Sinterklaas!

(gevulde) speculaas, amandelsta-

ven en –letters, kruidnootjes, mar-

sepein, taaitaai, chocoladeletters

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Hoe zat het ook al weer? Onder Dorpsbelangen 

met Gert Zagt nog aan het roer zouden we gaan 

samenwerken met Stichtse Vecht en Weesp. De 

inkt op de officiële uitslag was nog niet droog, 

of met het CDA werd ineens de koers drastisch 

gewijzigd. We zouden fuseren met Hilversum.

Toen is ook Wijdemeren2020 opgericht, een 

actiegroep met lokale (ex)bestuurders die te-

gen de fusie waren. Ruim 8000 handtekeningen 

werden opgehaald. Weesp was woedend, Wij-

demeren had zich als onbetrouwbare gespreks-

partner gepresenteerd. Vindt men het gek dat 

Weesp nu zegt: Liever met Amsterdam?

Van alle tegenstand schrok Theo Reijn wel 

met zijn fractie, en men begon terug te krab-

belen, maar het balletje was al aan het rollen. 

Hilversum was ongetwijfeld ook niet blij met 

het terugkrabbelen. Natuurlijk zijn er meerdere 

gesprekken geweest, dat kost tijd en geld, ik kan 

het me dan ook voorstellen dat Weesp en Hil-

versum hebben geklaagd bij de provincie. Of 

dat echt gebeurd is, weet ik natuurlijk niet.

Inmiddels dreven we stuurloos over de plassen 

van onze waterrijke gemeente, en dan snap ik 

wel dat de provincie zegt: Onvoldoende stuur-

kracht, en er een fusie door gaat drukken. Tot 

verbolgenheid van het CDA, die zelf de bal aan 

het rollen heeft gebracht. En nu moet alles uit 

de kast gehaald worden om maar niet te fuse-

ren. Laat je van je goede kant zien, daar win je 

stemmen mee, maar wel eerst de bal in eigen 

doel schieten.

Patrick Kreuning, Ankeveen

De fusie en de krokodillentranen van het CDA 

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND  GARANTIE  

Twingo Collection 5drs Wit 05-2017  1500 km € 10950,-

Twingo Expression 5drs Zwartmet. 01-2015        16000 km  € 9500,- 

Twingo Collection 3drs Paarsmet. 04-2014 46000 km € 8000,-

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

Kangoo Family 1.6 Beigemet. 04-2009  185000 km €   7950,-

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

Captur Dynamique Ivoir/Zwart   02-2014 23000 km € 15700,-

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

Scenic 2.0 Bose Automatic Roodmet. 02-2014   15000 km  € 21800,-

Scenic Intens Tce-130 Blauwmet. 04-2017    3500 km € 29750,-

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

Peugeot 3008 1.6 THP Blauwmet. 11-2012 115000 km € 12000,-

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

aannemersbedrijf

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

Beste Nederhorst den Bergers, 

Ik loop al enige tijd met een idee rond en met 

de sluiting - helaas - van de groenteman, is het 

voor mij tijd geworden om met dit idee aan 

de slag te gaan.  Oorspronkelijk overgewaaid 

uit Frankrijk, poppen sinds vorig jaar overal 

in Nederland Buurderijen op. In omliggende 

steden als Amsterdam en Utrecht, maar ook in 

een dorp als Hollandsche Rading, is het een 

groot succes. Buurderijen koppelen buren, 

boeren en ambachtelijke producenten aan 

elkaar. Via een webplatform kunnen buurtbe-

woners iedere week een bestelling plaatsen bij 

boeren en ambachtelijke producenten uit de 

nabije omgeving. Eenmaal per week komen 

de producenten, boeren en buren op een ge-

zette tijd en locatie bij elkaar zodat de bestel-

lingen opgehaald kunnen worden. De boeren 

en ambachtelijke producenten bepalen zelf 

hun - eerlijke - prijzen. Het geeft consumenten 

toegang tot lekkere, gezonde streekproducten 

uit de directe omgeving en het ondersteunt de 

lokale landbouw. Zie voor meer informatie: 

boerenenburen.nl. Ik ben enthousiast en wil 

graag onderzoeken of en wat de mogelijkhe-

den zijn om een Buurderij in Nederhorst den 

Berg op te richten. Zijn er mensen die net zo 

enthousiast zijn als ik en samen met mij dit 

onderzoekstraject willen in gaan? Ik hoor het 

heel graag! 

Groeten,

Sherien van de Graaf-Verkaik; 

sherienverkaik@hotmail.com

Buurderijen?
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Ondernemers

NEDERHORST DEN BERG- Anne-

Marie is alweer de 4e generatie van 

de familie Brinkers die aan het roer 

staat van het bedrijf dat in novem-

ber zijn 130- jarig bestaan vierde. 

Van rode zakdoeken in 1887 tot een 

up to date modezaak in 2017 met 

een regionale uitstraling. 

Wie nu rondkijkt in het nieuwe pand 

dat ruim drie jaar geleden werd ge-

opend, kan zich haast niet voorstel-

len hoe het ooit begon. Nu licht, ruim, 

gevarieerd, overzichtelijk ingedeeld, 

met volle schappen en rekken, de wan-

den in fraaie achtergrondkleuren, veel 

spotjes, een aantrekkelijke etalage en 

een gezellige houten stamtafel voor 

de gasten. Toen heel anders. De fami-

lie Brinkers had een boerderij aan de 

Brugstraat. De overgrootmoeder van 

Anne-Marie kwam op het idee om 

textiel te verkopen, aanvankelijk rode 

zakdoeken en grote onderbroeken met 

bandjes. Na verloop van tijd zag de 

jongste zoon Peet Brinkers zijn wens in 

vervulling gaan, hij opende een winkel 

aan de Dammerweg. Naast textiel ver-

kocht P. Brinkers zeil, kokosmatten en 

schoenen, later uitgebreid met tapijt, 

gordijnen en matrassen. Niet alleen 

vanuit de winkel, Peet ging er dagelijks 

op uit, de wijk in. Eerst met een trans-

portfiets, later met een T-Ford. In 1937 

werd het gouden jubileum van de ma-

nufacturenhandel, beddenmagazijn en 

zaak in modeartikelen op grootscheep-

se wijze gevierd. Peet Brinkers was 

ook een creatieve ondernemer die veel 

aandacht schonk aan de opruimingen 

die twee keer per jaar werden gehou-

den. Hij wist het publiek te lokken met 

prachtige etalages en leuke vondsten 

zoals een product letterlijk verkopen 

voor een ‘appel en een ei’. In 1965 kwam 

zoon Jan in de zaak. De winkel groei-

de met het dorp mee. De laatste grote 

uitbreiding was in 1977, er kwam een 

winkel met 600 m2 oppervlakte. Ook 

veranderde het assortiment, mode en 

lingerie werd het hoofbestanddeel. In 

1995 sloot Anne- Marie aan bij het fa-

miliebedrijf. Begin september 2014 was 

de opening van een geheel nieuw pand. 

Een hoogtepunt voor Anne-Marie en 

haar ouders Gerda en Jan. 

Uitstraling

“Mijn ouders zijn nog steeds zeer be-

trokken bij de zaak” zegt Anne-Marie 

“ze hebben een enorme ervaring en 

ze helpen me waar mogelijk. Bijvoor-

beeld bij de keuze van de aankoop van 

een collectie. Dat is best lastig, dan zijn 

ze een goede steun.” Mode en lingerie, 

daar draait het om, maar er is nog een 

kleine afdeling ‘slaapcomfort’. 

Niet alleen Bergers weten Brinkers te 

vinden, ook veel klanten uit de hele 

regio, zelfs uit de Zaanstreek. ”Dat zie 

je ook bij onze modeshows, de mensen 

komen van wijd en zijd” vervolgt Anne-

Marie. Die denkt dat een mix van het 

gemoedelijke van het dorp en de wis-

selende collectie met voor elk wat wils 

de consument aanspreekt. “Natuurlijk 

mogen we ook niet vergeten dat we 

een geweldige etaleuse hebben, Linde 

Bergsma, die in 2016 een etalageprijs 

Terugkijken op 130 jaar Brinkers

DOOR: HERMAN STUIJVER

won. De Felina Schaufenster Wettbewerb.”

Sinds kort heeft Brinkers ook een zoge-

naamde Swop Box, een box waar je kleding 

en schoenen in kunt deponeren. Een deel 

wordt opnieuw gedragen en de rest gerecy-

cled. “Dat past ook in ons streven naar meer 

natuurlijke materialen en duurzaamheid” 

zegt Anne-Marie. Die tot slot kwijt wil dat 

ze heel blij is met het verkoopteam. Op naar 

de 150 jaar! In de maand november, het kan 

nog, krijgt u 30% korting op alle producten. 

Brinkers Mode & Lingerie; Dammerweg 1, 

1394 GM Nederhorst den Berg; telefoon: 

0294 251 274; www.brinkersmode.nl

NEDERHORST DEN BERG- Wie was 

er niet afgelopen vrijdag? In een 

stampvolle bedrijfshal verzamelden 

zich honderden familieleden, za-

kenrelaties, kennissen en buren om 

Edward Galesloot te feliciteren met 

het 25-jarig jubileum van zijn con-

structiebedrijf. 

Ooit begon Edward in 1992 als een-

manszaak in de oude stal op de boer-

derij van zijn ouders aan de Dammer-

weg (Weesp). Nu is het een groeiend 

dynamisch en innovatief staalbedrijf 

dat sinds 2009 op de locatie aan de 

Middenweg is gevestigd. Met 10 man 

personeel, aangevuld door diverse free-

lancers is het een onderneming gewor-

den waar de eigenaar terecht trots op 

is. U kunt er terecht voor constructie-

werken, oppervlaktebehandeling van 

het staal, roestvast staal en aluminium, 

draai-en freeswerk, plaatwerk, plasma- 

en watersnijden, machinebouw, engi-

neering en trappen, bordessen en hek-

werken. ‘U de wens, wij de oplossing’ 

staat er op de website.

Edward zal waarschijnlijk een lam 

handje hebben opgelopen van de lange 

rij die hem persoonlijk feliciteerde tus-

sen 16 en 21 uur. Twee volle (metalen) 

tafels met cadeaus, wijn voor anderhalf 

jaar (als je elke week een flesje nuttigt). 

Of hij ook is toegekomen aan de ca-

tering is niet zeker. Die was uitermate 

goed verzorgd, met een open keuken, 

met een gigantische (Galesloot) afzuig-

kap waar drie koks de gasten voorzien 

van hamburgers, sateetje en wraps. Aan 

de overkant een bruin café dat niet zou 

misstaan in de Jordaan, met een grote 

Volle bedrijfshal Galesloot Constructiebedrijf

variëteit aan vloeibare delicatessen. Boven, 

om de drukte enigszins te mijden, zit een 

groepje oudere Galesloten, onder wie vader 

Jan, te genieten van het lekkers. Met veel 

verhalen over vroeger. Een grote familie die 

volgens een betrouwbare bron, met zeker 

60 personen is vertegenwoordigd, ooms, 

tantes, neven, nichten en nog verder weg. 

Een geslacht met veel boeren en winke-

liers en zelfs was er een dierenarts. Het was 

een gezellig samenzijn aan de Middenweg, 

maar deze week wordt er gewoon weer 

hard gewerkt door de mannen (en vrou-

wen?) van staal. 

Edward Galesloot met een hele blije gast

Douwe Egberts waardepunten, wat 

doe je ermee? Geef uw D.E. -waar-

depunten weer waarde en doneer 

ze aan de voedselbank. 

Douwe Egberts verhoogt het aantal 

punten en wisselt ze in voor pakken 

koffie, die aan de voedselbanken gedo-

neerd worden. De koffie wordt vervol-

gens wekelijks toegevoegd aan voed-

selpakketten voor de meer dan 100 

gezinnen/mensen in uw directe om-

geving die dat heel hard nodig hebben. 

De voorgaande jaren heeft Lionsclub 

Loosdrecht veel koffiepakken kunnen 

doneren aan de Voedselbank Stichtse 

Vecht. Zij hopen dit jaar weer succes-

vol te kunnen zijn. Hebt u waardepun-

ten over, geef ze dan, bij voorkeur ge-

teld, tussen 1 en 31 december af op de 

volgende adressen: Jumbo Loosdrecht; 

Apotheek Loosdrecht; Jumbo Korten-

hoef; Apotheek Nederhorst den Berg. 

Kerstactie Voedselbank 
met Lionsclub Loosdrecht
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Altijd een uniek cadeau 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Gordijnen en raambekleding, 

Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

Ondernemers

In 2010 opende Antoinette 

Welle samen met haar 

man De Gestreepte Koe in 

Bussum. Een winkel waar je 

terecht kunt voor houten 

speelgoed, puzzels, knuffels, 

poppen en knutselartikelen. 

Daarnaast vind je er de leuk-

ste kraamcadeaus, van een 

uitgebreide collectie baby-

kleding voor newborns (mt. 

40 t/m 68) tot praktische be-

nodigdheden als een ‘baby 

shower glove’.

“We zijn ooit heel kleinschalig 

begonnen, met een paar kasten 

vol houten speelgoed”, vertelt 

Antoinette. “Dat bleek een gat 

in de markt. Vandaar dat we 

al snel een pand aan de Ka-

pelstraat betrokken, waar we 

jaren met plezier hebben geze-

ten. Onlangs zijn we verhuisd 

naar de Nassaulaan.”

Anders dan anders

“We onderscheiden ons door 

spullen te verkopen die je niet 

snel in een gewone speelgoed-

winkel zult vinden. Zo hebben 

we leuke verantwoorde spelle-

tjes waarin niet het competitie-

element centraal staat maar 

waarin het draait om samen-

werking. Als je op zoek bent 

naar een uniek cadeau, dan ben 

je hier op het juiste adres.”

Uitgebreide keuze

“Onze prachtige houten trein-

banen, keukentjes en poppen-

huizen zijn tijdloos. Zeker voor 

kinderen tot 4 jaar geldt dat ze 

nog het meest in je huiskamer 

spelen. Dan is het wel zo fijn als 

hun speelgoed er mooi uitziet 

en past bij je interieur!” Een 

aanrader is het Japanse con-

structiespeelgoed LaQ. “Een 

educatief alternatief voor Lego. 

We hebben een tafel staan zo-

dat kinderen het zelf kunnen 

proberen. Meestal worden ze 

al heel snel enthousiast.” De 

Gestreepte Koe heeft ook een 

relatief groot assortiment van 

het populaire Sylvanian Fami-

lies. “En natuurlijk loopfietsen 

in allerlei soorten en maten, 

waaronder de ombouwbare va-

rianten van Tiny Tot.”

Meteen spelen

“Mijn man en ik zijn zelf altijd 

ontzettend blij met onze win-

kel. Dat stralen we hopelijk ook 

uit. Service staat voorop. We 

zetten al het speelgoed in el-

kaar voor onze klanten. Als een 

kind een cadeau krijgt, moet hij 

er meteen mee kunnen spelen!”

Zoals wij al eerder hebben 

laten weten, geeft ’t KOOR! 

op vrijdag 15 december een 

kerstconcert in studio 1 van 

het Muziekcentrum van de 

Omroep, Heuvellaan 33 in 

Hilversum. 

Dit doen wij niet alleen, maar 

met medewerking van The 

Amstel Gospel Choir uit Am-

stelveen. Wij zijn in de geluk-

kige omstandigheid dat onze 

nieuwe dirigent Vladimir Pai-

rel nog een aantal koren onder 

zijn hoede heeft en dit is daar-

van wel het meest swingende. 

Onze vaste pianiste Ludmila 

de Klerk is uiteraard van de 

partij voor de begeleiding en 

zij zorgt daarnaast samen met 

cellist Gé Bartman voor een 

muzikaal intermezzo. Verder 

staat er nog een speciaal optre-

den gepland, maar dat houden 

we als verrassing. 

Kortom een afwisselend pro-

gramma met bekende en soms 

wat minder bekende liederen, 

die allemaal een link hebben 

met de Kerst dan wel de sfeer-

volle decembermaand. 

Na een tweetal succesvolle 

Kerstconcerten in Kortenhoef 

met een tot op de laatste bank 

gevulde kerk hopen wij dat 

onze trouwe fans ook de weg 

naar het MCO weten te vin-

den. 

De deuren van studio 1 gaan 

op vrijdag 15 december om 

19.30 uur open en het concert 

begint om 20.00 uur.  Toegang 

€ 7,50 voor volwassenen en € 

2,50 voor kinderen t/m 12 jaar. 

Kaarten kunnen heel eenvou-

dig worden gereserveerd via 

de banner op onze website 

www.tkoor.nl. Ze liggen dan 

klaar bij de ingang van het 

MCO, waar ook kan worden 

afgerekend. Er is eveneens 

kaartverkoop op de avond zelf, 

maar wie het eerst komt wie 

het eerst maalt.

’t KOOR! en The Amstel Go-

spel Choir beloven er een ‘Joy-

ful evening’ van te maken!

Kerstconcert ’t KOOR!
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Cultuur

Opa en oma op bezoek bij Curtevenne  
KORTENHOEF- Dinsdagmiddag 21 

november is het in de aula van de 

Curtevenneschool een drukte van 

belang. 105 opa’s en oma’s hebben 

zich aangemeld om de school van 

hun kleinkind te bezoeken.

Directeur Marga Duijn houdt een 

kort praatje over de veranderingen in 

het basisonderwijs ten opzichte van de 

schooltijd van de opa’s en de oma’s. Er 

zijn andere vakken bijgekomen zoals 

Engels, techniek en mediawijsheid. De 

kinderen werken met dag- en week-

taken en behalve een pen gebruiken 

zij nu ook chromebooks (laptopjes) 

om de opdrachten te maken. De leer-

krachten hebben digiborden en op de 

school lopen nu allemaal deskundigen 

rond die met kinderen werken die ex-

tra begeleiding nodig hebben. Dit kan 

zijn omdat ze de lesstof moeilijk vin-

den of omdat ze juist meer uitdaging 

nodig hebben.

De opa’s en oma’s kijken in de klas-

lokalen hun ogen uit. De kinderen 

leggen zelf uit wat ze leren en hoe ze 

nu leren. Kinderen hebben ook zelf 

powerpoints gemaakt over de veran-

deringen in het onderwijs. De opa’s 

en oma’s hebben straks gesprekstof 

genoeg als ze met hun kleinkinderen 

nog eens herinneringen ophalen aan 

die leuke schooltijd.

Nog 31 dagen te gaan naar 2018. 

Het afgelopen jaar lijkt wel voorbij 

gevlogen. De klok staat alweer op 

de wintertijd, de winterjas kan aan 

en de winterbanden onder de auto. 

Maar in deze komende periode van 

donkere dagen staan ook weer veel 

gezellige en feestelijke momenten 

voor de deur. 

Een daarvan is de Lichtjesmarkt. De 

Ankeveense variant op de traditionele 

Kerstmarkt is een schot in de roos ge-

bleken. De voorgaande edities waren 

een groot succes met muziek, zang, 

dans, glühwein, veel lekkernijen, di-

verse marktondernemers met verschil-

lende producten en een verassende 

publiekstrekker. Wat dat dit jaar zal 

zijn houden we nog even geheim. Het 

wordt in ieder geval weer een feestelijk 

festijn voor iedereen. 

Als u dit event niet wilt missen blok 

dan 22 december 2017 van 18:00 – 

21:00 uur in uw agenda.

Heeft u interesse om als marktonder-

nemer op deze Lichtjesmarkt te staan? 

Neem dan contact op voor informatie 

en/of aanmelden met Stichting Brui-

send Ankeveen via 035- 656 1507 of 

bruisendankeveen@gmail.com 

Oproep: Stichting Bruisend Ankeveen 

houdt zich bezig met het bevorderen 

van de leefbaarheid in Ankeveen en is 

naarstig op zoek naar nieuwe vrijwil-

ligers. Wilt u ook bijdragen om Anke-

veen levendig te houden, aarzel dan 

niet om contact met ons op te nemen. 

Dit kan via bovenstaand e-mailadres 

en/of telefoonnummer. 

Wij zijn per direct op zoek naar men-

sen die de koffietent van de weekmarkt 

willen opbouwen. Komt u ons gezellige 

team versterken? 

3de Lichtjesmarkt van Ankeveen

ANKEVEEN- Natuurlijk krijgen we 

eerst de gezellige Sinterklaastijd, 

maar met de voorbereidingen voor 

kerstmis kun je niet vroeg genoeg 

beginnen. En daar hoort natuurlijk 

ook een warm en sfeervol kerstcon-

cert bij op een prachtige locatie. 

Nou, dat komt voor elkaar, want het 

doorgewinterde blaasorkest van De 

Vriendschapskring is samen met het 

dames-barbershop kwartet ‘Challenge’ 

uit Rotterdam bezig met de program-

mering van een schitterend kerstcon-

cert. Warme koperklanken met slag-

werk in het knusse Dillewijn-theater 

en dat gecombineerd met de heldere 

stemmen van dit a capella zangkwar-

tet, zorgen voor de ultieme kerstsfeer. 

Een betere manier om in een feestelijke 

stemming te komen kunnen we niet 

verzinnen. Mis dit unieke concert dus 

niet. Het begint vrijdag 15 de-

cember om 20.15 uur. Kaarten à 

€ 7,50 kunnen worden gekocht 

aan de zaal en zijn vooraf te re-

serveren (aan te raden) via info@

vriendschapskring.nl. Kinderen 

tot 12 jaar mogen gratis meege-

nieten.

Het dames-barbershop 

kwartet ‘Challenge’ 

Sfeervol Kerstconcert in De Dillewijn

NIGTEVECHT- Kom alvast in de 

kerstsfeer en geniet op donder-

dag 14 december van een warme, 

muzikale winteravond in het sfeer-

volle kerkje van Nigtevecht. Pianist 

en Nigtevechter Michiel Borstlap 

trakteert u er samen met zangeres 

Simone Roerade op een onverge-

telijke muzikale avond met een 

jazzy, soul en R&B touch. Uniek: U 

vaart met de pont naar Nigtevecht 

speciaal voor deze bijzondere gele-

genheid, de afvaart is om 19:30 uur. 

Terugvaart in overleg.

De opbrengst van dit unieke kerstcon-

cert komt ten goede aan het Nigte-

vechts Leerorkest en de  Nigtevechtse 

jeugdsportverenigingen. Het aantal 

kaarten is beperkt, dus wees er snel bij. 

Als gast op deze avond wordt u bij de 

ingang van de kerk opgewacht door 

een groep Carol Singers die zo uit het 

Victoriaanse Engeland van Charles 

Dickens lijken te zijn gewandeld. Na 

de Carol Singers zullen jonge muzi-

kale talenten uit Nigtevecht een aantal 

nummers spelen, waarna u in de pauze 

geniet van een hapje en een drankje in 

een tent die speciaal voor de gelegen-

heid bij de kerk wordt neergezet. Na 

de pauze volgt het hoofdprogramma 

waarin Michiel Borstlap zangeres Si-

mone Roerade een aantal eigentijdse 

arrangementen van kerst-traditionals 

ten gehore zullen brengen.

Kaartjes voor deze kerst benefiet kos-

ten zestig euro, inclusief hapjes en 

drankjes. Op www.muziekfestival-

nigtevecht.nl  kunnen kaarten gekocht 

worden en staat alle informatie over 

het concert. Kaarten zijn ook los ver-

krijgbaar Cha Cha Damesmode in 

Kerstbenefiet met Michiel Borstlap

Aanleveren van tekst 

Kopij in Word (doc bestand) opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor de 

weekendactiviteiten is de sluitingstijd: 

zondag 20.00 uur. 

Foto’s aanleveren als 

JPG bestand, let op de beeldgrootte.

Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 

Kopij
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Op 20 november overleed ons lid

Kees de Haan

Kees was bijna 40 jaar lid van onze vereniging. 
Kees heeft diverse bestuursfuncties binnen BMOL 
bekleed en was een zeer bevlogen lid. Kees was als 
secretaris, penningmeester en vertegenwoordiger in 
het Stichtingsbestuur van ’t Akkoord een drijvende 
kracht achter onze vereniging.

Wij gaan hem enorm missen!

Bestuur en leden ’s-Gravelandse Muziekvereniging BMOL

Op 20 november overleed bestuurslid en beheerder 
van muziekgebouw ‘t Akkoord

Kees de Haan

Kees was bestuurslid sinds 1984 en als beheerder nauw 
betrokken bij de bouw van ’t Akkoord, de exploitatie en 
alle gebruikers. Hij stond altijd voor je klaar en regelde 
van alles. Zonder Kees hadden wij niet zo’n mooie 
locatie. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor en 
zullen hem enorm missen.  

Wij wensen Nel, zijn kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte en kracht toe.

Bestuur Stichting ‘t Akkoord
Beatrix Pipe Band
Carnavalsvereniging De Turftrappers
Muziekvereniging Amicitia
Muziekvereniging BMOL

FAMILIEBERICHTEN

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

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij.

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij 
ons tijdens haar leven heeft omringd, geven wij 
kennis van het heengaan van mijn moeder en 
onze oma

Gerardina Bregitta 
Hageman - van der Pas

- Dina - 

weduwe van Kees Hageman 

Assendelft, Nederhorst den Berg, 
4 mei 1932 17 november 2017

 Jacqueline en Coos †
 Ties 
 Rolf

 Familie Van der Pas
 Familie Hageman

Correspondentieadres:
Rembrandt van Rijnhof 19
1394 EH  Nederhorst den Berg

De crematieplechtigheid heeft 
op vrijdag 24 november plaatsgevonden.

Sterrenwacht
Op donderdag 7 december 

geeft dr. Huib Jan van Lan-

gevelde, hoogleraar Galac-

tische radiosterrenkunde 

aan de Universiteit Leiden, 

om 20 uur een lezing bij 

de Sterrenwacht Gooi en 

Vechtstreek met als titel 

‘VLBI: Een radiotelescoop 

zo groot als Europa’. ‘Very 

Long Baseline Interfero-

metry’ (VLBI) is een tech-

niek om van meerdere 

radiotelescopen één hele 

grote telescoop te maken. 

Deze techniek wordt bij-

voorbeeld gebruikt bij de 

radiotelescopen van Wes-

terbork.

Bezoekerscentrum Na-

tuurmonumenten, Noor-

dereinde 54b in ’s-Grave-

land. Toegang is gratis voor 

leden van  de Sterrenwacht 

Gooi en Vechtstreek. Niet-

leden betalen €3.

Meld je aan bij WAC
Vind jij het ook belangrijk 

dat de bioscoop, het restau-

rant, de winkels, ziekenhui-

zen, woningen en openbare 

gebouwen, etc. toegankelijk 

worden? Sinds januari 2017 

verplicht. Help ons dan bij 

het beoordelen/adviseren 

en meld je aan bij ons be-

stuur. Dat is het bestuur 

van de Woonruimte Advies 

Commissie die gevraagd en 

ongevraagd over woning-

bouw. 

We hebben je dringend 

nodig! Informatie bij : Rick 

Bos, rbos@wacwijdeme-

ren.nl of 06 370 109 41

Gretha Jager, jagerkui@

xs4all.nl of 06 155 82 425

Muziek

In het weekend van 8 – 10 december zijn 

er in het Jagthuis twee concerten met de 

cello in de hoofdrol. 

Vrijdagavond speelt celliste Honorine 

Schaeffer met pianiste Celia Garcia-Garcia 

een heerlijk klassiek programma: Fanta-

siestücke van Schumann, Arpeggione van 

Schubert, de cellosonate van Debussy en de 

3e Cellosonate van Beethoven. Honorine is 

een zeer muzikale en poëtische celliste, van 

Franse origine en inmiddels doorgedron-

gen tot het Koninklijk Concertgebouw Or-

kest. Overigens speelt Celia, wanneer er een 

pianist nodig is, ook in het KCO mee. Van 

deze avond zult u echt genieten.

Zondagmiddag is er een bijzonder duo 

te gast: cellisten Godfried Hoogeveen en 

Denis Brott. Zij kennen elkaar uit hun 

studietijd bij de beroemde cellist Gregor 

Piatigorsky. Deze middag brengen zij een 

hommage aan hun leermeester. Tussen de 

te spelen werken door zullen zij anekdo-

tes uit hun studietijd ophalen. Op het pro-

gramma o.a. welluidende duo’s van Barrière 

en Kummer en de Suite voor twee celli en 

piano van Menotti. Patricia de la Vega bege-

leidt de heren.

Het concert op vrijdagavond begint om 

20.15 uur. Zoals gebruikelijk bij de vrijdag-

avondconcerten is er voorafgaand aan het 

concert om zeven uur voor de eerste 20 be-

langstellenden gelegenheid aan te schuiven 

aan tafel. U krijgt voor 33 euro het concert 

en een heerlijk vegetarisch twee-gangen 

menu voorgeschoteld.

Om u in de gelegenheid te stellen de con-

certen op vrijdag en zondag te bezoeken is 

er een cello-arrangement: 2e concert voor 

de halve prijs. Alle informatie daarover 

vindt u op de website.

Cellorecital: vrijdag 8 december, aanvang 

20.15 uur. Celloduo: zondag 10 december, 

aanvang 15.30 uur.

Entree 17,50 euro (tot 25 jaar 10 euro), 

beide concerten 26,25 euro. Reserveren 

via de website www.jagthuis.nl, per e-mail 

via stal@jagthuis.nl of telefonisch 0294-

252609. De locatie van de concerten is Het 

Jagthuis, Middenweg 88, Nederhorst den 

Berg (Horstermeer).

Celloliefhebbers: opgelet!

Celia en Honorine
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Concerten

NIEUW-LOOSDRECHT – In de 

breedgewaardeerde reeks COM-

missieconcerten zal op vrijdag 8 de-

cember a.s. om 20.00 uur ‘The Musix’ 

concerteren.

Maria Knops – harp, Corrie Wielink 

– viool, Martha van Gent – fluit, Cor 

Coppoolse – cello, Arie van der Vlist – 

piano en orgel, Lennert Knops – piano 

en orgel vormen samen dit unieke en-

semble. Het belooft een Adventsavond 

met gevarieerde en inspirerende mu-

ziek te worden in de historische Sijpe-

kerk aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 

171 te Nieuw-Loosdrecht.

The Musix is opgericht voor de tradi-

tionele nieuwjaarsconcerten in Alblas-

serdam en bestaat uit voornoemde zes 

(semi) professionele musici, die spon-

taan musiceren als motto hebben. Door 

de bijzondere combinatie van instru-

menten kan volop gevarieerd worden 

in de uitvoering. Hun repertoire bestaat 

uit klassieke, populaire en geestelijke 

muziek. The Musix hebben in 2016 het 

CD-album ‘Interludio’ uitgebracht. Me-

dio 2018 zal het tweede album worden 

opgenomen. De muziek voor The Mu-

six wordt veelal bewerkt door Arie van 

der Vlist en Lennert Knops. Zo krijgt 

het ensemble een geheel eigen sound. 

De COM-missie biedt u als altijd een 

kopje koffie of thee aan in de pauze. De 

aanvang is 20.00 uur en de kerk is open 

vanaf 19.30 uur. De toegang is zoals al-

tijd vrij.

‘Geprezen’ The Musix in de Sijpekerk 

A N K E V E E N - 

Vanaf 1 december start de kaart-

verkoop voor De Passion. Op 22, 23 

en 24 maart 2018 zal het koor All 

Directions! de Passion opvoeren. 

Een spektakel dat u niet mag mis-

sen. 

Al maandenlang oefent het koor onder 

leiding van Bruce Skinner het repertoi-

re dat bestaat uit elf afwisselende songs, 

Nederlands- en Engelstalig. Alles wordt 

live ondersteund door een formatie die 

bestaat uit de vaste pianiste Ludmilla 

de Klerk en Frits Zieltjens op drums, 

aangevuld door een vijfmans band. 

Het lijdensverhaal wordt op eigentijdse 

wijze gezongen, gespeeld en verteld. 

De liederen en muziek worden door 

teksten van Ed Forma met elkaar ver-

bonden. Daarnaast is er veel aandacht 

voor de vormgeving. Regisseur Arjan 

Boxelaar zal de koorleden begeleiden 

met bewegen en expressie. Ook zijn er 

professionele filmbeelden op een gi-

gantisch scherm. Hiervoor hebben de 

mannen en vrouwen al heel wat uurtjes 

in de vrije natuur doorgebracht, terwijl 

filmers Machiel Martens en Tom Cor-

nelissen tientallen shots namen. Na-

tuurlijk zal ook het verlichte kruis door 

het dorp worden gedragen. Kortom, 

een dramatisch gebeuren, met passie 

en plezier. Op donderdag, vrijdag en 

zaterdag gaat de St.-Martinuskerk open 

om 19.15 uur en de show begint om 

19.45 uur. Er zijn slechts 750 kaarten 

beschikbaar à € 12,50. Alle 250 plaatsen 

in de kerk zijn beschikbaar. U kunt de 

kaarten bestellen op: www.alldirecti-

ons.nl. Klik op de betaallink en u kunt 

eenvoudig betalen via Ideal. 

Kaartverkoop 

All Directions! met links 

voor dirigent Bruce Skinner

Op vrijdag 15 december willen wij 

u verwelkomen in de prachtige 

Sijpekerk in Nieuw Loosdrecht, die 

geheel in fantastische Kerstsfeer is 

gehuld. Vanaf half acht kunnen fa-

milie, vrienden en buurtbewoners 

onder sfeervolle klanken de kerk 

binnengaan. 

Muziekvereniging Nieuw Leven & 

Friends onder leiding van Gert Jan van 

den Dolder, organist Bart van Loenen 

en ‘Vocaal ensemble Voices’ onder lei-

ding van Piet Philipse, verzorgen een 

gevarieerd kerstconcert waarbij ieder-

een van harte wordt uitgenodigd om 

te zingen. In deze Kerstsamenzang zul-

len bekende liederen als ‘Komt Allen 

‘Komt Allen Tezamen’ zingen in de de Sijpekerk
Tezamen’, ‘Stille Nacht’ of het ‘Once In Ro-

yal David’s City’ op het programma staan.  

Muzikanten en koor laten u even op adem 

komen als u zich laat meevoeren in een 

prachtige vertolking van ‘Nu Daagt Het In 

Het Oosten’, dat gezamenlijk uitgevoerd zal 

worden.

Het gesproken intermezzo zal verzorgd 

worden door Evert-Jan van Katwijk uit Ne-

derhorst den Berg.

Samen zingen en samen zijn geeft u vast al 

een beetje kerstgevoel mee naar huis.

De toegang is gratis, met een vrijwillige bij-

drage kunt u uw waardering laten blijken.

Geprezen
The Musix
Maria Knops, harp

Corrie Wielink, viool
Martha van Gent,  uit

Csaba Erdös, cello
Arie van der Vlist en Lennert Knops, 

piano en orgel

Vrijdag 
8 december

Sijpekerk 
Nieuw-Loosdrecht

Aanvang 20.00 uur
Kerk open 19.30 uur

Een gevarieerde avond
Toegang vrij

De COM-missie (Cantus, Organum et Musica – Zang, Orgel
en Muziek mèt een Missie) heeft tot doel met een afwisselend
programma de veelzijdigheid van het mooie orgel samen met

het Woord voor een ieder tot haar recht te laten komen.

Vrijwilligerswerk in Veenstaete
Ruim 80 mensen uit Kortenhoef en om-

geving komen regelmatig in Veenstaete 

om zich als vrijwilliger nuttig te maken. 

Dat betekent koffie schenken, bedienen 

bij de warme maaltijd, helpen bij de ver-

koop in het winkeltje, of b.v. rijden met 

de Inovumbus.

In de keuken is dringend behoefte aan 

iemand die 1 x per week na de maaltijd 

de afwasmachine komt bedienen. Erg 

gezellig samen met de vrijwilligers die 

de maaltijden bedienen. 

De twee groepswoningen in Veenstaete, 

met elk een zevental bewoners, die extra 

zorg nodig hebben, kunnen nog wel een 

aantal vrijwilligers gebruiken. U kunt 

daar behulpzaam zijn met

het helpen bij het ontbijt of de lunch, in-

schenken van koffie of thee en wat aan-

dacht aan de bewoners geven, b.v. door 

wat voor te lezen, met elkaar een liedje 

te zingen of een stukje te wandelen. 

Informatie: vrijwilligerscoördinator, 

Ankie Hinloopen, tel. 035-656 0995 of 

per mail : a.hinloopen@inovum.nl
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DOOR: HERMAN STUIJVERCultuur

Van 17 t/m 19 november was er 

de expositie Licht in Theater De 

Dillewijn. In de weken daaraan 

voorafgaand verschenen er in tui-

nen en aan gevels in Ankeveen 

ruim 95 lichtobjecten met daarin 

verwerkt een woord. Dit woord gaf 

de eerste of leukste associatie weer 

die Ankeveners hadden met het 

begrip licht. Van al deze (cursief ge-

drukte) woorden stelden we, in sa-

menwerking met Peter Faber, het 

Ankeveens-Licht-Gedicht samen.

L!CHT
Dag 4 brak aan, met de Geboorte van het Levenslicht

En zie, daar was Dag, Daglicht

en Zon, Zonlicht, Zonnestraal,

Nacht, Sterrenlicht, Maanlicht,  

er was Groen Licht en Wit Licht, Weerlicht en een flits,

en Foton met een snelheid van 299,792,458 meter per seconde, 

Een zee van licht......, een Lichtstraat..

dat gaf Hoop, was Positief en helemaal Top, 

Men zag Ver-licht, dat was Ver.licht.end, gaf Verlichting en Illuminatie,

De mens gaf er een Zwaai aan en een Slinger

Het werd één grote Fjourtour en Lightfestival,

met Vuur, Vlam, Kaars en Kaarslicht, zelfs een Petroleumlamp

Er was Glans, een Sprankel en het was Kerstmis,

Ongelooflijke wonderen als Noorderlicht, Zeevonk en Vuurvlieg,

De Natuur is mooi...Een Foto met Weids Lichtval

Het Lichtnet bracht Kunstlicht: Lampies Place

Lamp, Leeslampje, Bovenlicht, Stal, Buitenlicht, 

Knipperlicht: Aan, Uit, Zwaai-licht, Zoeklicht

Het was Lumineus zoveel Lumen,

En als Baken, een Vuurtoren...

Er waren niet alleen Lichtpuntjes, want daar was ook de

Oplichter en Laaielichter, die zette alles in Lichterlaaie,

De Jehova Getuige bracht Dwaallicht voor het Voetlicht

En Ankeveen-Buiten bleef Onderbelicht

Licht? Zwaar!  Duisternis....

Maar de Lichtmatroos dronk in de Lichtmast,

Cola-Light en Heerlijk Helder Heineken, 

Golvend op Light Jazz in het Kayaklicht

Hoe zwaar is Licht? Vlinderlicht, ….Licht...als een veertje,

Licht Rijden, Samen, Vederlicht...

met Love, Liefde, Kunst. Leven!

Licht of donker, ik schilder het er wel op...

Eenheid, Energie, Ruimte voor Eeuwig.

HILVERSUM- Vorige week stond de 

Kortenhoefse dichter Anton Gerits 

in de schijnwerpers bij een meeting 

van ‘Poëzie in de Soos’ in Sociëteit 

De Unie aan de ’s-Gravelandseweg. 

Gerits werd in 1930 geboren in Den 

Haag en woont sinds een half jaar in 

Veenstaete in Kortenhoef. Dit jaar 

werd zijn bundel ‘Verzamelde Gedich-

ten’ uitgebracht, een verzameling van 

honderden gedichten die hij in 60 jaar 

schreef. In de stijlvolle zaal van de Unie, 

met kroonluchters en houten lambrise-

ring, luisterden belangstellenden naar 

het interview dat Jos van Hest had met 

de ’hofdichter van Senver’, een senio-

renvereniging, zoals de erenaam van 

Gerits luidt. Het was een docent van 

Anton die hem stimuleerde om zijn 

dichttalent verder te ontwikkelen. Hij 

gaf de 17-jarige het advies om vooral 

zijn eigen weg te zoeken. Dat heeft- 

ie 60 jaar lang gedaan, want in 1957 

kwam zijn eerste bundel uit. “Zijn stijl 

was altijd koersvast. Hij volgde geen 

hypes. Deze dichter volgde zijn weg als 

een rivier” zei poëziedocent Van Hest. 

Daarbij is er sprake van waarden als 

verstilling, observatie, een tijd die ver-

strijkt. De dichter beaamde dat je een 

dichtbundel anders leest dan een ro-

man. “Het is als een snoepdoosje. Zo 

nu en dan neem je er een. Zo ga je ook 

kriskras door een dichtbundel.” Aan 

het begin van zijn schrijfcarrière had 

Anton een voorkeur voor de haiku, een 

3-regelig gedicht uit Japan, met 5, 7 en 

5 lettergrepen. “Dat was een uitkomst. 

Ik was toen vaak onderweg voor mijn 

werk. Dan had ik geen schrijftafel. Ik 

vond het heerlijk om die korte gedich-

ten in mijn hoofd op te slaan.” Van Hest 

las deze haiku twee keer voor: De lente/ 

‘Hofdichter’ Anton Gerits in de schijnwerpers
een duivenpaar/ in een mist van lentere-

gen/ schouder aan schouder/. 

Anton Gerits vond dat de klank van een 

gedicht heel belangrijk is. Hij las ze zelf al-

tijd hardop terwijl hij schreef. Achter veel 

gedichten van Gerits schuilen filosofische 

gedachtes als ‘waarom leven wij, waar gaan 

wij naar toe’. Met die levensvragen worste-

len en dat poëtisch op papier zetten, vond 

de 87-jarige uitermate plezierig. De poëzie 

heeft ‘m ook vaak steun gegeven en heeft 

zijn ontwikkeling als mens versterkt. Er 

werden tijdens de bijeenkomst prachtige 

gedichten gedeclameerd o.a. Sneeuwuil, 

Zwerfkei, Treurbeuk, Ontmanteld en Al-

leen. 

Naast ‘Verzamelde Gedichten’ publiceerde 

Anton Gerits in 2017 ook ‘Beeldschoon 

Hilversum’, 30 gedichten bij beelden in de 

omroepstad. 

Het Ankeveens-Licht-Gedicht

KORTENHOEF- Stel: Natuurmonu-

menten doet onderzoek naar broed-

vogels in een natuurgebied dat 

grenst aan jouw achtertuin. Dan wil 

je natuurlijk wél de onderzoeksre-

sultaten weten, toch? De omwonen-

den van natuurgebieden Het Hol en 

de Suikerpot in ieder geval wel. 

En daarom maakte een vrijwilliger 

van Natuurmonumenten en Vogel-

werkgroep Het Gooi een speciale ver-

sie van het onderzoeksrapport voor de 

mensen uit de buurt. Van april tot en 

met juli jl. hebben vrijwilligers van Vo-

gelwerkgroep Het Gooi, in opdracht 

van Natuurmonumenten, broedvogels 

in Het Hol en de Suikerpot geïnventa-

riseerd. De omwonenden van de beide 

natuurgebieden hebben de onderzoe-

kers met raad en daad bijgestaan. De 

vrijwilligers mochten, soms bij nacht 

en ontij, over hun erf en de bewoners deel-

den hun waarnemingen van diverse vo-

gels.  In vier maanden zijn er bijna zestig 

verschillende soorten broedvogels aange-

troffen in de natuurgebieden. Van knob-

belzwanen en nijlganzen tot een havik en 

houtsnip. En van een grote bonte specht 

en sprinkhaanzanger tot een appelvink en 

grauwe vliegenvanger. Een mooi resultaat!

De Zwartkop, 69 keer waargenomen

60 soorten broedvogels 
in Hol en Suikerpot  

Onderstaand Volkslied werd uit volle borst meegezongen 

op de feestavond van de Ken Uw Dorp Quiz. 

De polders, gemalen, de plassen, kanalen, ze hebben de schilders geboeid.

De clubs, politiek en de sport en muziek. Wij zijn met de dorpen vergroeid.

De ijspret, het water, moet blijven voor later, ze maken ons dorp zo geliefd.

De winkels, de scholen zijn dorpse symbolen, dus blijf ervan af alsjeblieft.

Ja, onze dorpen zijn mooi – laat ze blijven.

Logisch dat buren ons in willen lijven.

Hoe onze toekomst van hier ook zal gaan.

Onze dorpsgeest zal blijven bestaan.

Volkslied ’s-Graveland 
en Kortenhoef
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Zondag open
van 13.00 - 17.00 uur in 

november en decemberBij  Blokker Meenthof Kortenhoef

Madelijn
Een brief uit 1974

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef 

en Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc 

en heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk 

zou haar huishouden niet compleet zijn 

zonder behaarde vrienden. Pup Jagger, 

kat Madammeke en konijnen Antonio en 

Schnitzel horen er dan ook helemaal bij. 

Ze eet eitjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s 

ochtends gewekt door haar eigen haan en 

rijdt in haar vakanties graag te paard door 

de natuur…

Deze brief uit 1974 kwam afgelopen week bo-

ven water bij het opruimen van oude papieren. 

Een brief van een leraar aan de vader van mijn 

man. En ik wil hem u niet onthouden. Hij is na-

melijk geweldig. Pure nostalgie. Puur jeugdsen-

timent. Een A4-tje met zwierige letters in een 

keurig maar krachtig handschrift. Aan de uit-

halen zie ik dat de schrijver gefrustreerd was, 

aan de vouwen in het papier, de verkleuring van 

de de inkt en de datum boven het schrijven dat 

de brief oud is. Uit de tijd zonder e-mail, magis-

ter, digi-borden, mobiele telefoons en ipads. Uit 

de tijd van zware schoolboeken, schoolborden 

volgekalkt met krijt en geschreven post. Uit de 

tijd dat alleen vaders aangesproken werden op 

het gedrag van hun kinderen. U weet wel, toen 

normaal zijn nog de gouden regel was. Je kan 

het je tegenwoordig niet meer voorstellen. Het 

is pas drie-en-veertig jaar geleden. Marc was 

toen 10 jaar oud.

 

Bussum, 17 mei 1974

 

Geachte vader van Marc,

 

Omdat Marc weigert zich fatsoenlijk te gedra-

gen en niet met de klas mee wil doen, moet hij 

vrijdag 7 juni alle plaatsen uit zijn topografie-

schrift kennen, plus 

alle rivieren, kanalen 

en eilanden. Deze 

herhaling zal voor een zéér groot deel het eind-

cijfer van aardrijkskunde bepalen. De andere 

kinderen kunnen wél op een andere manier deze 

topografie leren, dan moet Marc het maar op de 

vervelende manier doen!

 

Hoogachtend, 

Meester P. Parelkoper

 

P.S.: Taal gaat iets vooruit, maar is nog niet vol-

doende. Hardop lezen en veel schrijfoefeningen!

 

Omdat Marc weigerde deze brief mee te ne-

men, stuur ik hem dus maar op. Ik denk dat ik 

hem heerlijk ouderwets inlijst en koester. Hang 

ik hem op de WC. Daar kom je toch geregeld 

op een dag. Of lekker modern inscan en dan als 

screensaver gebruik op de i-pad ofzo. Of mis-

schien wel allebei? Kan Marc zien dat hij ook 

jong geweest is en niet altijd even gemakkelijk 

en ondeugend bovendien. Ik was altijd héél 

braaf, dat snapt u!  Over mij vind u dit soort 

schrijfsels niet. Néé, in tegenstelling tot mijzelf 

was mijn Marc vroeger dus níet de braafste. 

Al zegt hij altijd van wel. Nu is het tegendeel 

bewezen. En dát vindt Sjef vast vét en chill en 

cool…Deze brief gaat Marc nog lang achter-

volgen. Sjef zal hem tegen hem gebruiken. En 

dat is goed en gezond. En volkomen normaal. 

Ik hoop dat Marc deze brief, ingelijst en wel, 

aan Sjef kan geven bij de geboorte van zijn eer-

ste kleinkind, als kraamcadeautje  Já, dat zou 

toch wel prachtig zijn…

 

Madelijn de With

06- 22 73 21 36

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

Rivierahof 7, Nederhorst den Berg

Bijzonder royale helft  van dubbele villa met zonnige onder 
architectuur aangel. achtertuin, berging, carport en achterom. 
Woonopp. 148 m2. Nieuwe CV-ketel, open haard met gasaansl. 
en buitenzonwering. Schilderwerk binnen en buiten recent 
uitgevoerd. Met 4 slaapkamers en 2 badkamers is dit een echte 
gezinswoning! 

Vraagprijs € 485.000 k.k. 

NIEUW

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

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

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

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl
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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 

6 december hebben we de ‘geef en neem 

tafel’. Dus heb je te kleine kleertjes of 

speelgoed waar je kind niet meer mee 

speelt? Ruil het tegen iets wat wel past 

of wat weer leuk is! Meer info: www.ko-

terengrotercafe.nl of de Facebookpagina 

@koterengrotercafe.

Vorige week vierde Kidz Support zijn 

10-jarig bestaan in de Terpstraschool. 

Directeur ‘Juf’ Wimmy Hoogland kon 

er haast niet van slapen. Gelukkig 

verliep alles op rolletjes. 

Door: Herman Stuijver

Het begon met de ontvangst van Sin-

terklaas en zijn Pieten. De kinderen en 

pubers van Kidz Support wachten on-

geduldig op hun stoelen, anderen dren-

telen heen en weer, sommigen zijn niet 

te houden en rennen naar alle hoeken 

van de school. De kinderen kijken ver-

lekkerd naar de volle tafels met prijzen 

voor de bingo. Ouders en begeleiders 

werpen een blik in het keukentje waar 

de voorbereidingen voor een lekker 

hapje en drankje aan de gang zijn. Na 

het luid en duidelijk zingen van ‘Zie 

ginds komt de stoomboot’ schrijdt de 

Goedheiligman binnen. Jasper, ver-

kleed als Pietje, mag de staf vasthouden 

wat hij met overtuiging doet. Nee, de 

Sint vindt de juffen Wimmy en Ma-

rianne beslist niet te oud. Hij vindt 

zelfs ‘belegen wordt steeds lekkerder’. 

Ook grijpt de hoogbejaarde terug op 

Wimmy’s Friese afkomst, want hij was 

haar niet tegen gekomen bij de aan-

komst in Dokkum. In de aula van de 

Terpstraschool zijn niet alleen kinde-

ren uit Loosdrecht, ook uit Kortenhoef, 

Hilversum en zelfs uit Spakenburg. Het 

werkgebied van Kidz Support is groot. 

En het aantal activiteiten heeft zich in 

de laatste 10 jaar enorm uitgebreid. 

Niet alleen remedial teaching en huis-

werkbegeleiding, ook tal van bijlessen, 

kindercoaching, mindset, brugklasbe-

geleiding en zelfs privélessen tijdens 

de vakanties, enzovoort. Wimmy is een 

mensenmens die alle kinderen van 6 

tot 16 jaar kent en die ook het vermo-

gen heeft om op afstand alles te over-

zien. In drie lokalen wordt er fanatiek 

gebingood en de oudere jeugd dobbelt 

stevig met juf Rianne. Na de spellen 

smaken de frietjes lekker. 

Vanaf 18.00 uur druppelen de oud-

10 jaar Kidz Support uitbundig gevierd

Cultuur

Bij de werkgroep van het 

Kursusprojekt Wijdemeren bruist 

het altijd van de ideeën over cur-

sussen die in het komende seizoen 

weer gegeven kunnen worden. Het 

KPL doet dit al 43 jaar op deze ma-

nier. De leden van de werkgroep 

proberen ook de ideeën van ande-

ren te verzamelen. Alles bij elkaar 

een heel gedoe, maar wel heel leuk. 

Zomaar een greep uit ons cursusaan-

bod halverwege de jaren 1979 en 1980: 

Spinnen - Emailleren - Hindelooper 

schilderen - Bot bewerken - Antieke 

poppen - Modelbouw zweefvliegtuig 

- Kinderkleding maken - Metselen - 

Timmeren - Wandkleden van Mola 

- Broodbakken - Beatballet - Raamwe-

ven - Naaldkant - Pech onderweg. 

Dit cursusjaar hebben we voor het eerst 

ons (in Loosdrecht zeer) bekende gele 

boekje in heel Wijdemeren huis-aan-

huis verspreid. Bijna 12.000 stuks met 

daarin zo’n kleine 100 verschillende 

cursussen, waarvan er een aantal een 

verschillende keren herhaald worden. 

Cursussen die in de reprise gaan zijn 

bijvoorbeeld Limoncello maken, Sme-

den, Handgeschept papier maken maar 

ook de filmavond ‘Wandeling door 

Oud Loosdrecht’. Het is echt de moeite 

waard om op www.kploosdrecht.nl te 

kijken, want het kan haast niet missen 

dat u er iets van uw gading vindt.

December

Het huidige cursusseizoen loopt, er 

zijn al een flink aantal cursussen bezig 

en in de komende weken en maanden 

starten er nog een aantal cursussen en 

workshops.

In december hebben we een lezing over 

essentiële oliën, workshop kerststukje 

maken voor volwassenen én voor 

kinderen. De lezing is op woensdag 

13 december van 20:00 tot 22:00 uur, 

kosten zijn €8,- pp inclusief een kopje 

koffie. Je hoeft je voor deze lezing niet 

aan te melden, je kunt gewoon naar het 

3Luik komen en aan de deur betalen. 

De workshop kerststukje maken voor 

volwassenen is op dinsdag 19 decem-

ber van 20:00 tot 22:00 uur. Kosten 

inclusief de materiaalkosten zijn 16.50 

pp. Dezelfde workshop maar dan voor 

kinderen is op woensdag 20 december 

van 14:00 tot 16:00 uur, kosten zijn €16 

inclusief de materiaalkosten. Voor bei-

de workshops moet je je wel even aan-

melden; dit kan via info@kploosdrecht.

nl of 06-26704048. 

Nieuwe seizoen

In januari 2018 gaan de vrijwilligers 

van het Kursusprojekt zich weer be-

zighouden met het cursusaanbod voor 

het nieuwe cursusseizoen, dus de cur-

sussen die vanaf september 2018 aan-

geboden gaan worden. 

De vrijwilligers komen zelf met sug-

gesties, gaan ter inspiratie zoeken op 

internet, kijken bij andere cursusprojec-

ten wat zij aanbieden, etc. Het allerleukste 

is natuurlijk als we cursussen aan kunnen 

bieden die aansluiten bij de wensen van 

onze (toekomstige?) cursisten. Zo heeft 

een inwoner van Loosdrecht 2 jaar geleden 

de suggestie van Zhineng Qigong (Chinese 

yoga) gedaan. Zhineng Qigong is nu voor 

het tweede cursusseizoen een goedlopende 

cursus. 

Wij willen je daarom vragen om jouw sug-

gesties en tips voor nieuwe cursussen en 

workshops door te geven aan ons. Het kan 

natuurlijk ook zo zijn dat je zelf een cur-

sus wilt geven; ook leuk! We beloven niets, 

maar als een idee uitvoerbaar blijkt te zijn, 

dan nemen we deze zeker op in ons nieuwe 

cursusaanbod. Mail naar info@kploos-

drecht.nl met al je ideeën.

Op 9 december a.s. wordt in Vreeland 

weer de jaarlijkse Kerstmarkt georga-

niseerd. Vanwege het succes van vo-

rig jaar, is de Vreelandse Kerstmarkt 

ook dit jaar weer op een zaterdag. 

Kerstboom, -versiering en -cadeau-

tjes, maar ook een mooie foto voor 

uw kerstkaart. Het is er allemaal. 

En nog veel meer… Doe dus al uw 

kerstinkopen in Vreeland!

Bezoekers zijn zaterdag de 9e december 

vanaf 15.30 uur van harte welkom voor 

een gezellige borrel en een hapje op het 

‘foodplein’ voor De Nederlanden. En 

natuurlijk kan er ook weer gestruind 

worden langs de sfeervol ingerichte 

kraampjes. Of laat u een mooie kerstfoto 

maken! 

Nieuw dit jaar

Er worden dit jaar ook kerstbomen ver-

kocht op een centrale plek bij de brug. 

Maar de grootste primeur dit jaar is wel 

de kunstijsbaan op Duinkerken. Deze 

unieke attractie staat er de hele dag en 

wordt mogelijk gemaakt door IJsclub 

Voorwaarts en maakt de idyllische win-

terse sferen helemaal compleet.

Traditioneel 

Daarnaast zijn er natuurlijk ook weer 

traditioneel terugkerende onderdelen 

op de Kerstmarkt. Zoals de kerstman en 

zijn rendier, exposities van Vreelandse 

kunstenaars, kerstversiering knutselen 

voor kinderen en overal sfeervolle mu-

ziek. Verspreid over de markt vindt u 

ook weer heerlijke maaltijden en (war-

me) dranken. En zo’n 40 kraamhouders 

met een gevarieerd aanbod: van kerstar-

tikelen, (kinder-)mode en sieraden tot 

wijn, woonaccessoires en kunst.

Handig om te weten

De Vreelandse Kerstmarkt op zaterdag 9 

december a.s. is geopend van 15.30 tot 

19.30 uur en vindt plaats in de Breed-

straat en op Duinkerken. Toegang is 

gratis en parkeren kan op het Sperwer-

veld aan het begin van het dorp. 

Voor meer informatie over het pro-

gramma of om aan te melden als kraam-

houder: kerstmarktvreeland.nl. Er zijn 

nog een paar kramen beschikbaar.

De Vreelandse Kerstmarkt

leerlingen en oud-docenten binnen. Het 

wordt een gezellige reünie. Waar zelfs 

de eerste (Marnix) en de tweede leerling 

(Arthur) nog langs kwamen. Ze zijn Kidz 

Support en Wimmy niet vergeten. Het zegt 

iets over de sfeer en de prestaties die er zijn 

behaald. Een decennium Kidz Support 

heeft veel betekend voor heel veel kinderen 

en hopelijk zal het zilveren jubileum ook 

uitbundig gevierd worden. 

Wimmy met Sinterklaas en Piet Jasper

Het Kursusprojekt Loosdrecht vertelt
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Sport DOOR: DICK BLOM

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

ANKEVEEN- In november per-

mitteerde Bert Hilhorst zich 

een vrije dag. Of dat verstan-

dig is geweest weten we over 

ruim een maand als de finale-

avond gespeeld is. De moge-

lijkheid bestaat dat het een 

dure misrekening is geweest. 

Hoewel dit seizoen meer dan 

ooit blijkt dat prestaties uit het 

verleden geen garantie bieden 

voor de nieuwe speelrondes, was 

het gezien de vorm van waarin 

Bert de afgelopen maanden stak 

wel de verwachting dat hij op-

nieuw hoge ogen zou gooien en 

de nodige punten aan zijn totaal 

zou kunnen toevoegen.

Maar hij liet de kans dus aan 

anderen en die kans greep René 

de Rooij als beste aan. Hij won 

‘november’ na onder meer over-

winningen op de twee andere 

Hilhorst-broers. Edwin werd 

in de eerste ronde verslagen 

en Jaap kwam in de finale vier 

caramboles te kort. Winst dus 

voor een van de kanshebbers 

op de eindoverwinning, maar 

zover was het bijna niet geko-

men. In de 2e ronde was Jos van 

de Berg slechts een millimeter 

verwijderd van een verrassende 

overwinning. Zo dicht liggen 

winst en verlies tegenwoor-

dig bij elkaar tijdens ‘Tien van 

Rood’.

De troostfinale werd gewonnen 

door Rob van de Helm ten koste 

van Oscar Schouten, die wel de 

beste van de Schouten-broers 

was. Zelf versloeg hij Robur 

en Tirian strandde in de eerste 

ronde tegen Rob.

Op donderdag 7 december 

wordt de laatste speelronde ge-

speeld, maar de beslissing valt 

eind december met de finale-

ronde op donderdag 28 decem-

ber. Dan zijn er dubbele punten 

te verdienen en het zal niet de 

eerste keer zijn dat de ranglijst 

dan nog eens flink opgeschud 

wordt.

‘Tien van Rood’ gaat 
spannend slot tegemoet

‘s -GRAVELAND-Wandel op 

zondag 3 december tussen 

11 en 12.30 uur mee met de 

boswachter over de buiten-

plaatsen van ‘s-Graveland. 

Deze gezinswandeling is spe-

ciaal voor gezinnen met kin-

deren vanaf 4 jaar en duurt 

anderhalf uur. Na de wande-

ling ga je bij een vuurtje een 

lekker broodje bakken.

Ga samen met de boswachter 

op ontdekkingsreis door de 

’s-Gravelandse Buitenplaat-

sen Boekesteyn en Schaep en 

Burgh. Neem je camera mee 

om onderweg foto’s te maken. 

In de winter is het koud en is er 

minder voedsel te vinden voor 

de dieren. Hoe komen ze aan 

voldoende voedsel? Hoe hou-

den zij hun huisje lekker warm? 

De boswachter weet antwoord 

op al je vragen. Zorg dat je een 

tasje bij je hebt voor bijzondere 

vondsten. In het bezoekerscen-

trum krijgen de vondsten een 

plek in de interactieve natuur-

wand.

Handig om te weten

Deze activiteit is geschikt voor 

gezinnen met kinderen vanaf 

4 jaar en niet als kinderfeestje. 

Neem warme kleding en/of re-

genkleding mee. Voor alle acti-

viteiten geldt deelname uitslui-

tend na aanmelding en betaling 

vooraf via de website. Dit is een 

gezinsexcursie zowel volwas-

senen als kinderen melden zich 

aan. Honden kunnen niet mee 

struinen met de boswachter.

Bezoekerscentrum Gooi en 

Vechtstreek, Noordereinde 54b, 

1243 JJ ’s-Graveland; 035 - 656 

30 80; kind t/m 12 jaar lid/

OERRR € 4,00, kind niet-lid € 

7,00; volwassene lid € 5,00, niet 

lid € 8,00. 

Struinen in het winterbos
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DOOR: NIELS VAN DER HORST AD VAN BENSCHOP EN MARC 

Nederhorst liep bij MSV in Montfoort 

tegen een kleine nederlaag op. De 

Bergers konden aanvallend nau-

welijks een  vuist maken tegen een 

goed voetballende tegenstander.

In de 6e minuut een eerste grote kans 

voor de thuisclub, maar de spits schoot 

van dichtbij via Oscar Vrijhoef op de 

lat. Dezelfde Oscar hield met een aan-

tal goede reddingen Nederhorst op de 

been op de vele aanvallen van de thuis-

club. Na een minuut of 20 kwam Ne-

derhorst wat beter in het spel, zonder 

tot echt uitgespeelde kansen te komen 

In de 40e minuut een uitbraak via Levi 

Matsari, maar hij aarzelde te lang zodat 

een verdediger en de keeper redding 

konden brengen. Met 0-0 gingen beide 

ploegen aan de thee. Het 1e kwartier na 

rust hielden de teams elkaar in even-

wicht, wat leidde tot enkele corners 

over en weer en weinig echte kansen.

In de 62e minuut kwam de thuisclub 

op voorsprong. Een vrije trap van bui-

ten het strafschopgebied werd in het 

doelgebied geplaatst, en de nummer 10 

van MSV kopte geheel vrijstaand van 

dichtbij de 1-0 binnen. Hierna werd de 

wedstrijd wat rommelig aan beide kan-

ten. Coach Joeri de Bruin probeerde 

het tij nog te keren met een aantal wis-

sels, maar verder dan een paar corners 

kwam men niet. Door dit resultaat staat 

Nederhorst nu op een 6e plaats,. Vol-

gende week komt Wasmeer op bezoek.

Voetballen in Nederhorst

Eerste elftal komt tekort tegen MSV ’19
Senioren

Nederhorst 2 verloor onverdiend bij Kam-

pong met 1-0, het 3e verloor bij koploper 

CTO met 5-0 en het 4e haalde een verdien-

stelijk gelijkspel bij NVC (2-2).

Jeugd

JO19-1 speelde helaas gelijk bij VVZA (4-

4). MO17-1 won maar liefst met 12-1 bij 

Olympia, JO15-1 versloeg Zuidoost United 

en JO15-2 won met liefst 7-1 van HSV uit 

de Hoef.

Daan Verdam maakte kort na rust ge-

lijk en in het laatste kwartier zorgden 

Stefan Burrekers en Tim Brug voor de 

volle winst: 1-3. Het eerste behaalde 

daarmee een verdiende overwinning, 

zeker in het licht van de gebeurtenis-

sen tijdens de wedstrijd en het tijdelijk 

staken van de wedstrijd, waartoe de 

scheidsrechter zich genoodzaakt zag. 

De Amsterdammers waren het name-

lijk (ten onrechte) niet overal mee eens.

Senioren zondag

Het 2e kon de blessures van onder an-

dere aanvoerder Lasse Spall en Erik 

Heijnen niet opvangen en door het 

2-0 verlies tegen Kampong is de ach-

terstand op koploper Hercules 4 opge-

lopen tot 6 punten. Het 3e, 4e en 35+ 

verloren alledrie met 4-1.

Senioren zaterdag

November was niet de maand voor 

Za2. Uit drie wedstrijden werd slechts 

een puntje behaald. Afgelopen zaterdag 

verloor het met 0-2 van CSW 6.

VRouwen 

Van de vrouwenteams kwam alleen 

VR1 in actie tegen hekkensluiter Alme-

re VR2. Na een kwartier spelen was het 

al 3-0 en in de resterende 75 minuten 

liep de score uiteindelijk op tot 8-0. Dat 

betekende de derde overwinning op rij 

voor VR1.

 

Jongens onder 19 

tegen de koplopers

Tegen koploper TOV JO19-1 leed 

JO19-1 de tweede nederlaag van het 

seizoen. Toch speelt JO19-1 een goed 

seizoen tot nu toe en kan aanstaande 

zaterdag weer naar plaats vier klimmen 

als het tegen VVZ’49 speelt. JO19- 2 

deed het hartstikke goed en nadat de 

Voetballen in ’s-Graveland 

Verdiend naar overwinning op Ankaraspor
wedstrijd tegen koploper BFC JO19-4 door 

een hele vervelende blessure van Tycho van 

Buel even onderbroken was geweest boog 

het een 0-1 achterstand om naar 2-1, maar 

kon in de slotfase helaas niet voorkomen, 

dat BFC gelijkmaakte.

Meisjes onder 19

In de sterke hoofdklasse heeft MO19-1 

nog geen punt behaald. Afgelopen zater-

dag werden er kansen toegedicht, maar de 

wedstrijd tegen SVL uit Langbroek werd 

uitgesteld. 

Sport

NEDERHORST DEN BERG – De ope-

ning van het 10e seizoen Nederhorst 

On Ice werd afgelopen vrijdag 

groots en spetterend gevierd in de 

eigen ijshal. Het thema was Glitter 

and Glamour. Nederhorsts eigen 

VIP en tv-persoonlijkheid Lucille 

Werner opende de feestelijke avond. 

Voorzitter Bart IJkhout en burge-

meester Freek Ossel flankeerden 

haar.

Nederhorst on Ice is een overdekte 

kunstijsbaan. Het is een actieve ijsclub 

met meer dan 300 vrijwilligers en veel 

trouwe sponsors. Die twee pijlers zor-

gen er voor dat de club al 10 jaar flo-

reert. Bestuur en leden werken graag 

aan verbinding, vooral tussen jong en 

oud. Ieder jaar organiseren ze bijvoor-

beeld in samenwerking met Amaris 

een kerstdiner voor ouderen uit de 

zorg. Kinderen van de Jozefschool hel-

pen dan enthousiast mee.

Stoet

Vanaf zeven uur ’s avonds stroomde 

het dorpsplein aan de Voorstraat vol 

met verklede kinderen, jeugd en vol-

wassenen. Plan was om met z’n allen 

als een grote parade naar de ijshal te 

lopen. Centraal op het plein stond 

een auto met discolichten en een DJ 

die lekkere muziek draaide. Klein en 

groot liet zich daar al swingend zien in 

het schijnsel van de koplampen. Nadat 

ook twee enorm lange limousines wa-

ren gearriveerd, kwam de stoet rond 

half acht in beweging. Het bruisende 

lint van glitter en glamour werd aan-

gevoerd door een brandweerauto met 

zwaaiende lichten. Het overige verkeer 

kwam hierdoor tijdelijk stil te liggen 

en mensen keken uit hun ramen naar 

het voorbijtrekkende feestgedruis.

Feest

De hal was prachtig aangekleed en 

verlicht. Toen de vele honderden be-

zoekers allemaal binnen waren, volg-

de de opening. De burgemeester kreeg 

als eerste het woord. Na mooie kwa-

lificaties als ‘bijzonder’ en ‘fantastisch’ 

richting de hele organisatie en haar 

vrijwilligers, roemde hij het sociale 

karakter van de club. Na de daarop 

volgende verwelkomende woorden 

van de voorzitter nam Lucille Werner 

het stokje, of beter: de microfoon over. 

Zij kon het niet laten om te zeggen dat 

niemand uit onze 

omgeving kon 

tippen aan deze 

mooie ijsbaan. In 

de naburige camera 

herhaalde ze: “Wij 

hebben gewoon 

de allermooiste 

schaatsbaan in de 

regio!”. Gejuich 

volgde waarna Lu-

cille het voortouw 

nam bij het aftellen: 

“. . .dr ie…twe e…

één…” en daar was 

het moment van 

de feitelijke sei-

zoenopening. In no 

time vlogen tientallen kids het ijs op, 

gevolgd door de volwassenen. Het leek 

even of niemand kon vallen. Korte tijd 

later was deze schijnbare magische 

start vervangen door het vertrouwde 

beeld van lachende en af en toe op 

het ijs liggende kinderen. Het was een 

drukte en gezelligheid van jewelste die 

tot zeer laat in de avond voortduurde.

Glitter and Glamour on Ice

Bedankje Aad Dijs
Aad en Berty Dijs willen iedereen be-

danken voor hun aanwezigheid bij de 

afscheidsreceptie van Aad als voorzit-

ter van de IJsclub Nederhorst den Berg. 

Waarvan hij voorzitter was tussen 2005 

en 2017. Zij waren aangenaam verrast 

door de vriendelijke woorden, cadeaus 

en andere blijken van waardering.
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NEDERHORST DEN BERG- De 10e

editie Nederhorst on Ice is een feit,

na de “blinkende” opening vrijdag

jl. door Lucille Werner met een 

“schitterend” optreden van zangeres 

Ruby van Urk, kan iedereen weer zes 

weken lang genieten van onze ijs-

baan! 

Schoolschaatsen

Ook dit jaar komen er vanuit de hele 

regio scholen met hun kinderen schaat-

sen. Er komen duizenden kinderen op 

deze manier (soms voor het eerst) in 

aanraking met ijs-schaatsen. 

Ijshockey

Wil jij ook kennismaken met de stoer-

ste en leukste sport op schaatsen? Doe 

dan mee. IJshockey is een leuke sport. 

Het combineert techniek met snel-

heid maar ook functioneren in team-

verband. Dat is goed voor de sociale 

vaardigheden en de weerbaarheid van 

kinderen! We starten om 19.00 uur. 

Bergse Winterspelen

De Bergse Winterspelen, zijn op de 

vrijdagavond. Alle jeugd van 6 t/m 100 

is van harte welkom om met deze leuke 

competitie mee te doen, enkele spellen 

zijn Jeu de Puck en priksleeën. 

Muziekbingo

Op 2 december is de eerste muziekbin-

go vanaf 20.00 uur, met leuke prijzen, 

dus hier kun je je muziekkennis testen! 

Familiedag

Zondag start onze gezellige familiedag 

met de schaatslessen van 10-12.00 uur.

Sint verwachten we ook op het ijs.

Schaatslessen

Twijfel je over je vaardigheid of je 

denkt in welke les ga ik dan meedoen: 

kom! Laat de kunsten zien en wij geven 

je een goed advies. Zo leer je in 6 weken 

al goed schaatsen.

Nederhorst on Ice

Jubileumopening door Lucille Werner

wo. 29 november 
Ijshockey-clinic  19.00 uur

Openingstijden
wo. 29-11 13.00-18.00 uur

do. 30-11 14.30-17.00 uur

vrij. 01-12 14.30-23.00 uur

za. 02-12  10.00-23.00 uur

zo. 03-12  12.00-19.00 uur 

ma. 04-12 14.30-21.00 uur

di.  05-12 14.30-17.00 uur

wo. 06-12 13.00-18.00 uur

do. 07-12 14.30-17.00 uur

vrij. 08-12 14.30-23.00 uur

Disco-on-Ice
Iedereen is welkom vanaf 19.00 uur, 

maar we houden met de muziek en het 

dansen wel rekening met de kleintjes

Vanaf ca. 20.15 gaan we echt los!

Garnituuruur
Garnituuruur vanaf ongeveer 17.00 uur 

een gezellige ZATERDAG middagborrel

in de Bergstube.

Curling
Dertig teams hebben ingeschreven en ko-

men elke week meedoen met de competi-

tie. De uitslagen per week kunt u vinden 

op onze website www.nederhorstonice.nl

do. 30 november 
Curling  19.30 uur

zo. 3 december  
Schaatslessen  10.00-12.00 uur
Sint on Ice vanaf 14.30 uur

IJsclub Nederhorst den Berg 
Blijklaan 1a www.nederhorstonice.nl
         U kunt ons ook vinden op 

za. 2 december Garnituuruur  17.00 uur
 Disco-on-Ice  19.00 uur

vr. 1 december 
Bergse winterspelen  19.00 uur
Muziekbingo  20.00 uur

10
 jaar

Wij blijven altijd op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers! Aanmelden kan via info@
ijsclubnederhorst.nl

Sport
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DOOR: BARBARA SCHRIEKScholen

WIJDEMEREN - Op woensdag 22 no-

vember was de finale van het jaar-

lijkse schoolschaaktoernooi. Vier 

teams van de Regenboog, Warin- en 

Antoniusschool (2 en 3) hadden zich 

geplaatst via de voorrondes. 

De Regenboog-1 had in de voorrondes 

alle 20 partijen gewonnen en leek dus 

favoriet. Maar ook de Warinschool die 

de titel verdedigde, moesten we niet 

onderschatten. De twee teams van de 

St.- Antonius plus leerlingen van de 

Regenboog hebben schaakles van Pa-

trick Kreuning. Op de Warinschool 

geeft Johan Verburg schaakles. Kortom, 

goed getrainde leerlingen.

In de eerste ronde waren de Warin-

school en de St. Antoniusschool-3 op-

permachtig, ze wonnen beide met 4-0. 

De Warinschool pakte in de tweede 

ronde ook 4 punten, terwijl de St. Anto-

nius-3 een half punt moest afstaan. De 

derde bordspeler stond helemaal ver-

loren, maar de speler van de St. Anto-

nius-2 zette zijn tegenstander pat. Als je 

pat staat, kun je geen zetten meer doen, 

zonder jezelf schaak te zetten. Dan is 

het remise.

De kinderen kregen 20 minuten per 

persoon per partij om na te denken, 

maar dat bleek vaak te lang. Zeker wan-

neer ze met het herdersmat beginnen, 

dan is het al na 2 à 3 minuten klaar. In 

de 3e ronde mochten de St. Antonius-2 

en de Regenboog strijden om de derde 

plaats. Met een 2-2 gelijkspel bleek het 

pat uit de tweede ronde genoeg voor de 

St. Antonius- 2 om de derde plaats op 

te eisen.

Aan de andere tafel streden de St. An-

tonius -3 en de Warin om de titel. Al 

gauw was het 1-1, toen de Warinschool 

ook het tweede punt scoorde was de 

strijd beslecht. Aan het eerste bord 

streden Noah en Wouter nog een ver-

woede strijd. Over en weer werden nog 

wel foutjes gemaakt, waardoor de ene 

keer Noah gewonnen stond, dan weer 

Wouter. Een bloedstollende partij met 

steeds wisselende kansen. Plots roept 

Wouter ‘Remise!’. Er was 50 zetten lang 

geen pion verschoven of een stuk gesla-

gen. Dat is een andere schaakregel, dan 

is het remise. Zo won de Warinschool 

met 2.5 tegen 1.5 en prolongeerde 

daarmee de titel.

De St. Antonius- 3 en de Warinschool 

gaan wel beide naar de regionale fina-

Spannende finale schoolschaaktoernooi 

les in Maarssen in maart, Ook dat wordt 

betaald vanuit het sponsorgeld, beschikbaar 

gesteld door: Smallenburg verf- en behang, 

W. de Jongh Rijwielen, Arjan Schouwstra 

auto’s, CW ‘76, Ome Bertus Hogenberg, 

Oogmerk Briljant, Uitgeverij en Weersta-

tion de Arend, De Drie Dorpen, en slagerij 

Gerard de Nooij, waarvoor dank.

Het winnende Warinteam met Johan Verburg

In de onderlinge competitie om het 

kampioenschap 2017/2018 van dam-

club LDV zijn de eerste ronden weer 

gespeeld. De afgelopen week was de 

strijd op de verschillende damborden 

weer hevig en fel te noemen. Er is nog 

weinig van de zeggen hoe dit seizoen 

de verhouding gaan worden. In de par-

tij tussen Ton Stoffer en Sipke Veenstra 

speelde Ton een sterke partij. Alleen 

had hij deze avond een nog iets betere 

tegenstander in Sipke Veenstra. Die 

maakte in het eindspel een mooi slag-

zet waardoor hij direct won. Zo won 

ook George de Groot voor het eerst 

in zijn damcarrière bij LDV van de al-

tijd sterk spelende Gerrit van Schaick. 

Maar Gerrit is in de afgelopen weken 

even van slag. Ook nu overzag hij een 

klein geniepig zetje van George en 

kwam een schijf achter en verloor voor 

het eerst van George. De partij van Pe-

ter van der Zwaag en Leo van Dijk leek 

lang naar remise te gaan. Maar door in 

het eindspel een onnauwkeurigheid 

van Peter moest hij toch zijn meerdere 

erkennen in Leo. De Nederhorster Frits 

Aalberts had deze avond geen kind aan 

Hans Hoogveld en won gemakkelijk 

zijn partij. De LDV-kampioen van vo-

rig jaar Ben van der Linden probeerde 

het oudste lid van LDV Piet Brand-

horst (86) eronder te krijgen, maar dat 

lukte voor geen meter. Zo hoopte hij 

dat nestor Piet misschien 47-41 of 48-

42 zou spelen. Maar Piet Brandhorst als 

oud-gediende zag zeker wel hoe zwart 

na 47-41 of 48-42 dam zou kunnen ha-

len, ziet u het ook? Volgende week de 

oplossing. Uiteindelijk eindigde de par-

tij in remise waar beide tevreden mee 

waren. Cor Vonk speelde ook weer een 

sterke partij en stuurde Barend Vedder 

met een nul naar huis deze avond.

Op dinsdagavond 19 december vanaf 

19:30 is er weer het jaarlijkse L.D.V. 

Kerstdamtoernooi. Iedereen die dam-

men leuk vindt, kan daar aan meedoen. 

Even een berichtje naar slotsom@

ziggo.nl of 0655341707 en u kunt mee 

doen. Deelname is zonder kosten en u 

gaat met een prijsje naar huis. 

B.v.d.Linden.

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand herfst-

competitie biljarten

Maandag 20 nov.: J. 

Hoekstra (5 pt.), M. 

Zieleman (5 pt.), Mw. 

D. Giavarra (2 pt.), J. 

van Greuningen (2 pt.), W. Clements (1 

pt.). Stand aan kop: M. Zieleman 6-25, 

B. Worp 6-23

Uitslag maandtoernooi biljarten

Zaterdag 25 nov.: 1. J. Hoekstra & B. 

Hoekstra (14 pt.), 2. Mw. T. Bos & J. van 

Greuningen (12 pt.), 3. D. Lorus & R. 

Boelhouwer (12 pt.), 4. Mw. D. Giavarra 

& J. Vlaanderen (12 pt.), 5. K. Jacobs & J. 

van Wijnen (10 pt.)

Uitslag + stand onderlinge competitie 

BV Overmeer

Donderdag 23 nov.: R. Korteling - T. Ot-

ten 3-0, M. v.d. Velden - M. Verlaan 0-2, 

J. Kloosterman - P. van ‘t Klooster 0-3, W. 

Clements - H. Stalenhoef 0-2, R. Korte-

ling - W. Lam 0-3 

Stand aan kop: P. van ‘ t Klooster 8-16, 

M. v.d. Velden 9-15, T. Otten 8-14

Programma

Donderdag 30 nov. 20.00 uur: BV Over-

meer - BV De Tram, zaterdag 2 dec. 

16.00 uur: herfstcompetitie biljarten, 

maandag 4 dec. 19.30 uur: herfstcompe-

titie 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

Dammen bij LDV

Ook deze topper werd helaas verlo-

ren. De eerste helft ging gelijk op en 

de rust brak aan met een 2-2 stand. 

Na de thee werd het nog 3-3 en in 

een tijdsbestek van 5 minuten van 

de 60ste tot de 65ste minuut wis-

ten de Hilversummers drie keer te 

scoren, waardoor de stand op 3-6 

kwam. 

Toch wat slordig van de Ankeveners 

om de wedstrijd zo weg te geven. De 

wedstrijd was uiteraard gespeeld. Uit-

eindelijk werd het nog 4-8. Doelpun-

tenmakers waren Bram Schouten 2x, 

Jordi Souverijn en Michel Heus.

Zaterdag-2 handhaaft koppositie

De Ankeveners hebben veel karak-

ter getoond, want bij rust keken zij in 

deze topper tegen een 0-2 achterstand 

aan. In de tweede helft werden de ba-

kens verzet en scoorden Luuk Hilhorst 

2x en Mika Kisjes, na assists van Josef 

Quak en Jordi Blokker. Goalie Fabian 

Blokker kwam speciaal terug van zijn 

vrije weekendbestemming, aangezien 

zijn vervanger moest afhaken met een 

blessure. Hierdoor duikelt CSW naar 

een derde plaats en staat Victoria nu op 

de tweede plek. Komende zaterdag is 

er de absolute topper in Hilversum op 

het Jagerspaadje tegen dit Victoria die 

3 punten minder dan de Ankeveners 

hebben vergaard, doch een wedstrijd 

minder gespeeld hebben. Dus man-

nen donderdag a.s. met zijn allen hard 

trainen. Het eerste elftal was helaas we-

derom afgelast.

Voetballen in Ankeveen

JO19 verliest van ’t Gooi
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NEDERHORST DEN BERG- Ruim 33 

jaar legde Kees Vlaanderen zijn ziel 

en zaligheid in de organisatie van 

het Zomerspektakel in Nederhorst 

den Berg. Samen met (voorzitter) 

Jan van Wijk geldt Kees Vlaanderen 

(62) als de nestor. 

‘Het Zomerspektakel’ werd begin jaren 

tachtig opgericht voor de organisatie 

van een zeskamp en groeide uit tot een 

regionaal feest- en sportevenement 

van formaat. Na een aantal (financieel) 

moeilijke jaren is het Zomerspektakel 

inmiddels uit ‘zwaar weer’ en dat is 

voor de Berger het ideale moment om 

het stokje over te dragen. Onlangs is hij 

teruggetreden uit het bestuur. 

“We hebben Nederhorst den Berg op de 

kaart gezet, als je nagaat welke bekende 

artiesten hier hebben opgetreden, Jan 

Smit, Gerard Joling, het is slechts een 

kleine greep én we zochten altijd een 

‘stevige band’ uit voor het feest”, vertelt 

Kees enthousiast. “Welk dorp krijgt dat 

voor elkaar?”.

In de wijde omtrek staat het Zomer-

spektakel hoog aangeschreven. In de 

topjaren van het evenement kwamen 

duizenden bezoekers af op het zo-

merfeest. Binnen het bestuur was Kees 

vooral belast met het artistieke pro-

gramma en de horeca. “Dat was mijn 

expertise-gebied. Je moet mij geen 

voorzitter maken. Daar ben ik niet ge-

schikt voor. Ik heb iemand nodig die 

mij afremt als ik te ambitieus ben. Jan 

van Wijk is daarin heel goed. Wij waren 

een heel goed duo in het bestuur.”

Een goede organisatie is de kracht van 

het Zomerspektakel. En daarin nam 

Kees zijn rol uiterst serieus. “Van Tie-

tjerksteradeel tot Maastricht zocht ik 

naar goede artiesten. We gingen altijd 

eerst bij een optreden kijken. Dan bel-

de ik met de andere bestuursleden en 

vroeg ik wie er meegingen. Het gebeur-

de regelmatig dat we met twee auto’s 

het land in gingen.”  

Zijn ogen beginnen te glimmen als hij 

eraan terugdenkt. Vol vuur vertelt hij. 

“In Diemen ben ik eigenaar van een 

grote supermarkt (Jumbo). Mijn col-

lega’s werden er weleens gek van. Op 

sommige momenten was ik drukker 

met het Zomerspektakel dan met mijn 

winkel.” Van mijn vrouw Joke kreeg ik 

altijd alle steun. Mijn kinderen, Marco 

(33) en Jennifer (26) hebben jarenlang 

graag meegeholpen in de horeca van 

het Zomerspektakel.”

Na jaren van groei van het evenement 

kreeg het bestuur in 2009 te maken met 

zware tegenvallers. “We constateerden 

dat het evenement over zijn hoogte-

punt heen was. Een paar edities achter-

elkaar zat het weer fors tegen waardoor 

er minder bezoekers kwamen. Ver-

scherpte regelgeving bij de organisatie 

van evenementen zorgde er ook voor 

dat de kas van het Zomerspektakel 

minder snel werd gespekt. Ook merk-

ten we dat er verzadiging opgetreden 

was bij de bezoekers. Het is tegenwoor-

dig veel moeilijker om onderscheidend 

te zijn. Er zijn zoveel evenementen in 

de regio bijgekomen”, verklaart Kees.

In het feestprogramma moest fors ge-

sneden worden om het evenement 

‘overeind’ te houden. Toch gaven de 

lichtpuntjes in het evenement, de bra-

derie en de succesvolle sprint triathlon, 

alle reden om met volle overtuiging 

door te gaan. En met het overnemen 

van de activiteiten rond Koningsdag 

van de Vrienden van het Plein werd het 

grote belang bevestigd van het Zomer-

spektakel in Nederhorst den Berg. 

“Ik heb altijd gezegd, als ik 60 jaar 

word, dan stop ik. Dat is door de crisis 

die we gehad hebben 62 jaar geworden. 

Met het bestuur en de Technische com-

missie hebben we ontzettend veel be-

reikt en gelachen. Het is goed zo! Voor 

hand en spandiensten kunnen ze me 

altijd bellen. Het is nu tijd voor andere 

hobby’s als reizen en bergsport.” 

Kees Vlaanderen stopt bij het Zomerspektakel 
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Zaterdag deden 22 teams mee aan het 

Glow in the Dark volleybaltoernooi in 

sporthal De Blijk. Een leuk initiatief 

van VVN en het sportcafé (foto: Fotostudio 68).

Wijdemeren in Beeld

Behoefte aan een regelmatig bezoekje, een 

wandelingetje? Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@hu-

manitas.nl of 035-6286093.

Kom gezellig bridgen  op donderdagavond 

om 19.30 uur bij Bridgeclub Wijdeme-

ren; locatie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-

6561131 of www.bcwijdemeren.nl

Verzorgingshuis Amaris De Kuijer heeft 

een uitgebreid aanbod activiteiten en 

voorzieningen, waar u ook als wijkbe-

woner gebruik van kunt maken. Denkt u 

bv. aan de thuiszorg van Amaris of onze 

maaltijdenservice. Meer info: www.ama-

ris.nl/dekuijer of 085-0214040.

Kort nieuws


