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Ontroerend theater over
dementie

Vanaf 15 november 2018 kunt
U tennissen in onze gloednieuwe

tennishal aan de Randweg te
Nederhorst den Berg

Voor informatie en reservering

www.indoortennisnederhorst.nl

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN- Op Wereld Alzhei-
merdag speelde Theater Aan 
de Lijn in de Dillewijn een ont-
roerend verhaal over demen-
tie. Tegelijkertijd was het ook 
zeer verhelderend. 

Dementie wordt volksziekte 
nr. 1. Meer mensen krijgen er-
mee te maken door de vergrij-
zing, niet alleen steeds meer 
patiënten die lijden aan deze 
achteruitgang van de verstan-

delijke vermogens als geheu-
gen, gedrag en stemming, ook 
partners, kinderen, buren en 
anderen uit de nabije omge-
ving zullen vaker in aanraking 
komen met deze ziekte. 
Jammer dat zo weinig inwo-
ners getuige konden zijn van 
deze indringende voorstelling 
vorige week vrijdag. Het the-
atertje in Ankeveen was voor 
driekwart gevuld. Het gaf een 
mooi inzicht in de emoties, 
met tussendoor een verhelde-
rend zijstapje met informatie. 

Ilse Roelofsen en Peter-Paul 
Hattinga Verschure zetten het 
lief en leed van dementie op 
speelse wijze theatraal neer. 
Ze speelden het echtpaar Mia 
en Wim in ‘Waar ga je heen’. 
De acteurs vertelden dat hun 
teksten voor bijna 100% uit het 
dagelijkse leven kwamen. Mia 
is rusteloos, heeft weinig vat op 
haar handelingen en heeft pro-
blemen op haar rotwerk. Haar 
man begrijpt haar niet, vindt 
ze. Wim smeekt ‘Kun je eens 
één minuut je mond houden?’. 

Ze is uit gewerkt, heeft concen-
tratieproblemen en wordt ziek 
verklaard. Wim, berustend: 
‘We maken er het beste van’. 
Het ziekteproces verergert. Mia 
raakt in de war als ze haar va-
kantiespullen moet inpakken. 
Dat lukt niet meer. Ze zoekt 
constant naar spullen ‘Waar is 
de boter’. Ze ziet mensen die 
er niet zijn. Ze leeft in een iso-
lement. Uren is ze bezig met 
het uitknippen van foto’s van 
knappe mannen uit tijdschrif-
ten, dan leeft ze in haar eigen 
wereldje. Net als met haar pop 
die ze graag knuffelt. Tot slot 
zingen Mia en Wim ingetogen 
Sarie Marijs, want zingen is een 
functie die tijdens de dementie 
overeind blijft. 

Naturel
Een theaterstuk waarbij de ac-
teurs zeer naturel, zonder grote 
gebaren, op intieme wijze vorm 
gaven aan een verlies dat onaf-
wendbaar is. Tussendoor stapte 
Ilse even uit haar rol. Ze toonde 
een uitvergrote hersencel waar-
van we er 100 miljoen hebben. 
Als die verbindingen verdwij-
nen verliest een mens een aan-

tal functies. Ze maakte heel 
inzichtelijk onderscheid tussen 
het Gevoelsbrein (o.a. onbe-
wust, reflexen, impulsief, emo-
ties, nadoen) en het Denkende 
Brein (met o.a. geheugen, lang 
en kort, plannen, als-dan en 
decorum). Vooral in deze laat-
ste groep komen steeds meer 
scheurtjes, dat deel van de her-
senen vermindert of verdwijnt 
soms helemaal. De gevoelens 
blijven. Ook wat de rol van de 
amandelkern (amygdala) in 
de hersenpan is, is betekenis-
vol. Die reageert sterk op de 
gezichtsuitdrukking van soort-
genoten. Die prikkel kan snel 
angst veroorzaken. “Lach dus 
altijd als je contact maakt” leg-
de Ilse uit. 
Na afloop bedankte voorzitter 
Cees Croes van Alzheimer Ne-
derland, afdeling ’t Gooi velen 
voor hun medewerking aan 
deze Alzheimerweek die was 
opgezet door de gemeente Wij-
demeren. 
Meer info: www.alzheimer-neder-
land.nl / regios/gooi-en-omstreken. 
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RK Kerk Wijdemeren
w H. Antonius   
 Zo. 30 september: 9.30 uur: w&cv

 B. v. Wilgenburg, Liturgiegroep.
w St. Martinus     
 Za. 30 september: 9.30 uur: w&cv

 J. Dresmé.
w OLV Hemelvaart 
 Zo. 30 september: 9.30 uur: w&cv
 Liturgiegroep.
PKN Gemeenten 
w	OLV Hemelvaart 
 Zo. 30 september: 10.00 uur:w&cv
 Ds. E.J. v. Katwijk.
w	De Graankorrel   

 Zo. 30 september: 10.00 uur:  
 Ds. M. van Veen.
w	Herv. Gem. ‘s-Graveland 

 Zo. 30 september: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.
w	Herv. Gem. Kortenhoef  

 Zo. 30 september: 9.30 uur: 
 Ds. W.H.B. ten Voorde.
w	Oec. Streekgemeente  

 Zo. 30 september: Geen dienst.
Streek Gemeenten 
w	Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 30 september: 10.00 uur: 
 Br. R. Geurts.

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, 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
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 088 - 130 96 00

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & 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
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
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 Floor v. Riessen (N.d.B.) floor.van.riessen@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Adverteren: 

weekbladwijde
meren.nl

Huisartspraktijk Overmeer
De praktijk is gesloten van maandag 8 t/m

vrijdag 12 oktober 2018 
WAARNEMING, alleen voor SPOEDGEVALLEN:

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen
Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203

Denkt u eraan herhalingsrecepten tijdig te bestellen! Alleen in geval van nood 
kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends 

afgeven bij de assistente van de huisartsenpraktijk Bouwman en Stuldreher

 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

Online zoeken
En ook  boeken!

 T: 035-5822103
W: thetravelclub.nl/alicejose 

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte 
voor uw eigen inbreng en vormgeving 

van de uitvaart. Wij helpen en adviseren u voor 
een passende invulling van het afscheid. 

Heeft u vragen over uitvaartverzorging, -verzekeringen?
Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur 

van 16.00 tot 17.00 uur.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

WANNEER TIJD WAT WAAR

tot 30 sep. 10.30 u. Beelden op Syp (kasteeltuin) Sypesteyn, Nw-Ldr.dijk 150
tot 5 okt.  Fotowedstrijd HK NdB  info@historischekring.nl
tot 14 okt.  Kiezen ‘Ondernemer van het Jaar’ wijdemeren.nl/ ondern….
wo. 26 sep. 18.30 u. Open avond badminton Blijkklappers  Sporthal De Blijk, NdB.
vr. 28 sep. 20.00 u. COM missie concert Sijpekerk, Nw-Ldr.dijk 171
za. 29 sep. 13.00 u. Feestmiddag Zonnebloem Ldr.  vertr. Emtinckhof, Ldr.
za. 29 sep. 13.00 u. Open middag Hist. Kring (16.00 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 29 sep. 15.30 u. Concert Buitenklanken, Trois Sous Veltschuur, Noordereind 60
za. 29 sep. 16.00 u. Familieconcert ‘Meneer Tobias…’ Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 30 sep. 15.00 u. Big Bad Bruce Band in concert Sypesteyn, Nw. Ldr.dijk 150
zo. 30 sep. 15.00 u. Einde Zomerconcert LBB en Leah Kline De Beukenhof, Loosdrecht
zo. 30 sep. 15.30 u. Concert Ebonit Saxophone Quartet Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
zo. 30 sep. 15.30 u. ‘Ik zie je’ multimediale dansvoorst.  Theater Dillewijn, Ankeveen 
di. 2 okt. 20.00 u. Commissie Maatsch. / Sociale Zaken Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

Activiteiten agenda
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PolitiekPolitiek Door: Herman Stuijver

(v.l.n.r.) Sandra van Rijkom, Joost 
Boermans en griffier Debby de 
Heus tijdens de break

WIJDEMEREN - In de relatief 
korte gemeenteraadsvergade-
ring, waar het klokken van de 
spreektijd een heilzaam middel 
is om uitweidingen te voorko-
men, kwamen naast de hamer-
stukken, ingekomen stukken 
en bespreekpunten ook drie 
moties aan de orde. 

Iedereen was blij met een motie 
van de regioambassadeurs Sor-
rel Hidding (VVD) en Alette 
Zandbergen (DLP) om voort-
aan de regionale stukken min 
of meer gelijktijdig te behande-
len in de acht gemeenteraden 
van de Regio Gooi en Vecht-
streek. 
Zeven tegen kinderpardon
Het was op z’n zachtst gezegd 
opvallend dat in Wijdemeren 
maar liefst 7 raadsleden te-
gen een ruimer kinderpardon 
stemden. Het gaat om circa 400 
kinderen die minstens 5 jaar 

in Nederland geworteld zijn, 
van wie 98% van de aanvragen 
wordt afgewezen. Uitzetting 
kan een lokale gemeenschap 
ontwrichten. ‘Geen kind tussen 
wal en schip’ was de kop van de 
motie van PvdA/ GroenLinks 
en D66. “Niets doen is geen 
optie” zei Sandra van Rijkom 
(PvdA) “het is een klein steen-
tje om het al brede draagvlak te 
vergroten.” De tegenstemmers 
vonden het een kwestie voor de 
Tweede Kamer en hadden geen 
oog voor de consequenties die 
een school of dorp kunnen 
verscheuren. Tegenstemmers: 
Renée Wijnen, Alette Zandber-
gen, Olivier Goetheer en Gert 
Zagt (DLP), Jan- Willem Nien-
huis en Jan Verbruggen (CDA) 
en Sieta Vermeulen (VVD). De 
motie is dus wel aangenomen 
(10 vóór). 
En verder
Behalve De Lokale Partij vond 

Ruimer kinderpardon de gehele raad het een sympa-
thieke motie om ‘de mogelijk-
heid van groene leges zo spoe-
dig mogelijk te onderzoeken’. 
Dan zou je een korting krijgen 
op de vergunningskosten als je 
iets duurzaams bouwt, bijvoor-
beeld zonnepanelen. Het was 
in feite een overbodige motie 
van het duo PvdA/GrL en D66, 
omdat wethouder Boermans 
voor het einde van het jaar 
met een duurzaamheidsnotitie 
komt. Daarom stemden Zagt 
c.s. (DLP) tegen. 
De discussie of wethouder 
Boermans nog dit jaar 50.000 
euro extra krijgt om een sterke 
brief te schrijven aan Gedepu-
teerde Staten van Noord-Hol-
land werd nog eens herhaald. 
Binnen zes weken moet het 
gemeentebestuur zijn bezwa-
ren tegen een fusie met Hilver-
sum op papier zetten. Het liefst 
met juridisch steekhoudende 
argumenten. De wethouder 
heeft daarbij externe steun/ 

advies nodig. Michiel van Ba-
len (VVD) was duidelijk: “We 
moeten hier niet aan lopen 
klooien. Hoewel geld uit de Al-
gemene Reserve niet des VVD 
is, is het voor deze ene keer 
noodzakelijk.” Naast tekstuele 
hulp wil de wethouder geld ste-
ken in beelden (digitale visua-
lisatie) die het proces verhelde-

ren. Hij zei dat het niet zeker is 
dat het hele potje wordt aange-
wend. De oppositie bleef tegen 
(6) en de coalitie vóór (10). 

 

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- In aansluiting 
op de vragen in de commissie 
Sociale Zaken (en het bericht in 
dit blad) over de verkoop van 
Veenstaete heeft wethouder 
Van Rijn een brief geschreven 
aan de gemeenteraad. 

Daarin staat dat ze gesproken 
heeft met Inovum en Bouwin-
vest. De overdracht van zorgin-
stelling Inovum aan investe-
ringsmaatschappij Bouwinvest 
Dutch Institutional Healthcare 
Fund N.V. vindt plaats op 1 ok-
tober a.s. Dat Veenstaete een 
modern woon-zorgcomplex 
is met zorggerichte activitei-
ten was de reden om te inves-
teren. Dit type komt overeen 
met andere zorgcomplexen 
die ze beheren. Het gaat erom 
naast financieel rendement ook 
maatschappelijk rendement 
te realiseren.  De algemene 
voorzieningen blijven behou-
den. Voorlopig blijft Inovum 
voorlopig als locatiebeheerder. 
Daarna komt er een ‘hospita-
lity’ manager van beheersorga-
nisatie MVGM. Inovum zal de 
komende maand ‘tafeltje dekje’ 
regelen.
Inovum huurt voor 10 jaar de 
psychogeriatrische afdeling. 
Mensen met dementie blijven 
zo dicht in de buurt van hun 
partner. Bewoners kunnen 
blijven gebruik maken van de 

ruimte van de Brasserie. Echter 
zonder personeel van Inovum. 
Het winkeltje dat gerund wordt 
door vrijwilligers kan open blij-
ven. Het contract met de kapper 
wordt een jaar verlengd. Bou-
winvest heeft aangegeven blij te 
zijn met ’t Wijdehuis en wil die 
activiteiten voortzetten. Er is 
geen wijziging in het beleid ten 
aanzien van huurverhogingen. 
Niet anders dan de gebruikelij-
ke jaarlijkse aanpassingen (iets 
boven inflatieniveau). 

Vragen
In de gemeenteraad waren de 
meeste raadsleden tamelijk te-
vreden over de brief. Gert Zagt 
(DLP) meende echter dat er wel 
iets aan de hand is, dat het de 
vraag is of hiermee de onrust is 
weggenomen. “De keuken gaat 
dus wel degelijk op slot.” San-
dra van Rijkom (PvdA/ Groen-
Links) vertelde dat zij op de 
koffie was geweest bij diverse 
bewoners. De wethouder had 
alleen de directie gesproken. 
Mevrouw Van Rijkom bleef er-
bij dat de communicatie vanuit 
Inovum onvolledig was. Tot 
slot merkte René Voigt (Dorps-
belangen) op dat het heel be-
langrijk is de ontwikkelingen 
met de nieuwe beheerder goed 
te volgen.  

Wethouder over 
Veenstaete WIJDEMEREN- De gemeente en 

Ondernemend Wijdemeren or-
ganiseren dit jaar de eerste edi-
tie van de Wijdemeerse onder-
nemersverkiezing. Dus bent of 
kent u een vooruitstrevende en 
betrokken ondernemer die in 
de afgelopen vijf jaar gestart 
is? Nomineer hem of haar dan 
snel.

Wethouder Jan Klink: “Wijde-
meren is trots op haar onder-
nemers en de rol die zij in de 
dorpen spelen. Met deze on-
dernemersverkiezing willen we 
onze waardering laten blijken, 
maar hen ook stimuleren, in-
spireren en verbinden.”
Het thema van de verkiezingen 
varieert. Nu zoeken we de bes-
te startende ondernemer, maar 
een volgende keer kan het bij-
voorbeeld de meest groene on-
dernemer of de meest sociale 
ondernemer zijn. Zo krijgen 

alle bedrijven een kans om mee 
te doen.
Wie nomineert u?
Wilt u iemand aandragen als 
beste startende ondernemer 
van Wijdemeren? Dat kan tot 
en met zondag 14 oktober via 
www.wijdemeren.nl/onderne-
mervanhetjaar. Ondernemers 
kunnen zichzelf ook voordra-
gen.
Een deskundige jury beoor-
deelt de inzendingen op on-
dernemerschap, innovatief en 
onderscheidend vermogen, 
lokale betrokkenheid en groei- 
en marktpotentie. Zij selecte-
ren drie kandidaten voor de 
finaleronde. Een online verkie-
zing (vanaf vrijdag 19 oktober) 
bepaalt vervolgens wie zich 
dé startende ondernemer van 
Wijdemeren mag noemen. De 
bekendmaking is op de Dag 
van de Ondernemer op vrijdag 
16 november tijdens een mooi 

verkiezingsfeest voor heel on-
dernemend

Prijzen
De winnaar krijgt niet alleen 
extra publiciteit en waardering 
van de gemeente en Onderne-
mend Wijdemeren, maar ook 
de Wijdemeerse Ondernemer 
van het jaar-wisselbokaal, een 
lidmaatschap van Onderne-
mend Wijdemeren en een trai-
ning /masterclass naar keuze 
ter waarde van 2500,- euro.

Wie wordt de Startende Ondernemer 2018?

Vanaf 1 januari 2019 is Tergooi 
geheel rookvrij. In de gebou-
wen van het ziekenhuis op de 
locaties Hilversum en Blaricum 
mag al langer niet gerookt wor-
den, maar vanaf die datum is 

het ook niet langer toegestaan 
om op beide terreinen van het 
ziekenhuis te roken. Carol Las-
ham, kinderarts in Tergooi: 
“Met het rookvrij maken van 
de ziekenhuisomgeving wil-

Tergooi geheel rookvrij

Wil jij ook in (Pl)ons bier 
duiken
Duiken in het bier bij de Gooise On-
derwatersport Vereniging (GOV)? 
Ja dat kan, ter ere van ons 50 jaar 
bestaan in 2017 hebben wij bier 

gebrouwen van het glasheldere 
water uit de Spiegelplas. Wil je ook 
kennis maken met het duikwater 
wereldwijd, kom dan op een van de 
introductieavonden: woensdag 17 
en 31 oktober om 20:00 in zwem-

bad de Zandzee in Bussum, en 
start een gedegen duikopleiding 
in januari bij de GOV. Meer info: 
gov-bussum.nl

len we een gezonde, rookvrije 
leef- en werkomgeving bieden 
voor patiënten, bezoekers en  
medewerkers en zo een actieve 
bijdrage leveren aan de gezond-
heid en kwaliteit van leven van 
de inwoners van de regio.”
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Wijdemeertjes Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 
Aanleveren tot maandag 10.00 u voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 
Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321. 

Cito Transport: Lev: zand, 
grond, grind, ook in bigbags 

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 
106, Ned. Den Berg. 0294-

251451.

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en reparaties 
klaar terwijl u wacht (ind. moge-

lijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 
Weesp. Tel. 0294-418722

Vanaf heden kunt u voor een 
behandeling van MV Hairsty-
ling ook terecht bij Enerki Spa

Vreelandseweg 37A
Ned. den Berg

Informatie: 06-51140404

Huishoudelijke hulp 
aan de Kortenhoefsedijk
gezocht. 6 uur per week

Bel: 06-55340734

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623

Automonteur, Apk keurmeester
of Technisch Specialist? 

Solliciteer bij Vakgarage 
Richtlijn. Loop binnen of bel

0294-252325

Aangeboden: Huishoudelijke
Hulp. 06-49150270

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 

GRATIS waardebepaling ???
035 - 656 0235

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

Flinke hulp gevraagd 
voor div. werkzaamheden

voor de middaguren
Worstmakerij Worst & Meer 
Nieuw Walden Ned d. Berg

Bel 035 6918697

Onafhankelijk financieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Heb je passie voor auto’s en ben 
je toe een nieuwe  baan? Loop 

binnen bij Vakgarage
Richtlijn of bel 0294-252325

Te huur gargagebox aan de
B. van Beeklaan € 150 per

06-24729260

Flexa Shop in Kortenhoef 
heeft een vacature voor 

een magazijnmedewerker.
Circa 16 uur per week. 
Interesse? Mail je CV 

naar info@flexa-shop.nl

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Restaurant Vlaar zoekt 
parttime afwassers voor 
één of meerdere avonden 
per week. Interesse? Meld
je aan om een proefavond 

te komen werken, uiteraard
tegen betaling. RESTAURANT 
VLAAR, Noordereinde 129 in 
’s-Graveland, tel. 035-6561661. 

Ons nieuwe adres: 
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef

Wij zijn
verhuisd!

Tel. 035 - 656 12 87
info@birkhoffbv.nl

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

Bomenman Boomverzorging
Bos boom en tuinonderhoud

Specialist in het onder-
houd van bomen

WWW.DEBOMENMAN.NL 

Omdat ik, jongen 11, 
zeer geïnteresseerd ben 

in hobby/electro-techniek
zoek ik iemand uit omg.

K’hoef die mij les of 
begeleiding kan geven.

hobbytechniek99@gmail.com

Gedroogd haardhout te 
koop. 06-24920317

Uw sloot ook schoon?
Bel 06-24920317

Last van kalknagels?
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

GARAGEALBERS.COM banden
remmen uitlaten accu,s

schokbrekers onderhoud

City of Wesopa: do. 27-09, 
20.00 u.; Film: Utøya Vr. 28-09 
Hans Dulfer: Dulfer Plays Blues 
Leadbelly – try-out; Zondag 
30-09:  Jeugdfilm; Incredibles 2
Voorverkoop: Bibliotheek, Ou-
degracht 67, Weesp of via www.
wesopa.nl.

Kursusprojekt Loosdrecht heeft 
op korte termijn nog plaats bij 
cursusnr:
302 Keramiek start 1/10/2018; 
003 Zumba start 1/10/2018; 
104 Duits (conversatie) start 
2/10/2018; 
005 Zhineng Qigong (Chine-
se Yoga) start 3/10/2018; 303 
Boetseren start 4/10/2018; 703 
Diamantwandeling in Amster-
dam 18/10/2018; 704 Excur-
sie Slotklooster Godswerkhof 
20/10/2018; 
304 Poppenhuis toiletartikelen 
maken 29/10/2018; 408 Interi-
eur en Styling start 31/10/2018. 
Zie ook www.kploosdrecht.nl 

Vraag en aanbod van vrijwilli-
gers? Kijk op: www.wijdeme-
ren.nl/deappelboom.

AutoMaatje brengt en haalt u 
op: bel 2 dagen van tevoren 
(ma-vr: 9-12 u.) 06- 302 38 257. 
Kost 0,30 per km.

Cultureel Centrum Nederhorst 
den Berg, nieuwe cursussen, le-
zingen, workshops: www.berg-
secultuur.nl

Repair Café, elke eerste woens-
dag van de maand. 14-17 uur. ’t 
Achterom, Kerklaan, Korten-
hoef

Elke dinsdag om 20.00 uur 
klaverjassen in de sporthal 
De Blijk (NdB.) Iedereen is 
welkom, gewoon gezellig een 
kaartje leggen.

Kort nieuws

Programma GooiTV

Vanaf 26 september zendt GooiTV de volgende pro-
gramma’s uit:

5 Jaar GooiTV deel 4 ; terugblik op het eerste lustrum van GooiTV; 
RegioHub; ‘In gesprek met’ Han ter Heegde, burgemeester Gooise 
Meren. 

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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Burgerzaken gesloten 

In verband met een cursusdag is de afdeling 

burgerzaken op maandag 1 oktober gesloten. 

Bij de receptie kunnen van 9.00 tot 16.30 uur 

wel documenten opgehaald worden.

’s Avonds zijn zowel de receptie als

burgerzaken gesloten.

  Mantelzorgwaardering 
  verlicht zorgen 

Kort

>   Toekomst Wijdemeren
De provincie heeft begin september

afwijzend gereageerd op het verzoek van 

gemeente Wijdemeren om de gestarte 

herindelingsprocedure voor een fusie

tussen Wijdemeren en Hilversum te

beëindigen. Wethouder Boermans: “Het 

is jammer dat de provincie vasthoudt aan 

eerst een fusie Hilversum-Wijdemeren en 

later een grote fusie van alle gemeenten 

in de regio. Wijdemeren blijft inzetten op 

één krachtige gemeente Gooi en Vecht, 

zonder tussenstappen.” Meer informatie: 

www.wijdemeren.nl/toekomst.

>   Voertuigen op de weg
Het is herfst en dat betekent dat veel 

mensen weer terug zijn van vakantie.

De caravan of camper wordt regelmatig 

nog enkele dagen op de openbare weg 

geparkeerd. Wist u dat dit maximaal drie 

dagen is toegestaan? Dit geldt voor

kampeerwagens, campers, caravans, 

boottrailers, magazijnwagens,

aanhangwagens en keetwagens.

De voertuigen mogen onbeperkt op een 

eigen oprit staan. Zorg er dan wel voor dat 

de buren geen hinder van ondervinden. 

>    Dorpsgesprek energietransitie
Op woensdag 10 oktober is de Dag van de 

Duurzaamheid. Een goed moment om in

gesprek te gaan over de energietransitie.

De Energiecoöperatie Wijdemeren 

nodigt u uit voor een dorpsgesprek in 

Loosdrecht. Wat kunt u zelf doen,

bijvoorbeeld door vloer-, muur- of

dakisolatie of door deel te nemen aan

collectieve energieopwekking? Vanaf 

19:30 uur in de Landgoedwinkel, Rading 

1b, Loosdrecht. Aanmelden:

contact@energiecooperatiewijdemeren.nl.

>   Subsidie voor goed idee
Wist u dat u subsidie bij de gemeente kunt 

aanvragen voor activiteiten die met sport, 

gezondheid, muziek, kunst, historie of

cultuur te maken hebben? Voorwaarde

is dat activiteiten in Wijdemeren

plaatsvinden en dat ze mensen bij elkaar 

brengen. Uw aanvraag moet vóór 1

oktober 2018 binnen zijn. Lees meer over 

de vormen, voorwaarden en aanvraag op

www.wijdemeren.nl/welzijnssubsidie of 

bel naar telefoonnummer 14 035

Officiële
bekendmakingen

Mantelzorg is niet alleen voor ou-
deren. Ook veel jongeren en jonge 
ouders zorgen soms langdurig voor 
bijvoorbeeld hun broer, vader of 
dochter. Zo ook de familie Kruger 
uit Ankeveen. 

“Onze dochter Cato (3) heeft het 

Turnersyndroom en een slokdarm- en 

longafwijking met chronische dubbele 

longontsteking als gevolg. Dit maakt haar 

kwetsbaar en infectiegevoelig. We zorgen 

natuurlijk met liefde voor haar en haar zus 

Lot (6). Het heeft vooral impact op ons 

gezin als ze ziek is en intensieve zorg nodig 

heeft. Dan lopen we wel op onze tenen”, 

vertelt moeder Rianne.

Geen dagopvang
“Cato kan niet naar een dagopvang, dus 

zorgen mijn partner Elmer en ik voor haar. 

Daarnaast werken we beiden. Haar oma 

staat ook 100% voor ons klaar. Zij neemt 

met liefde de zorg uit handen op momen-

ten dat we dit zo hard nodig hebben. Even 

op adem komen.”

Positieve energie
“Ik las over de mantelzorgwaardering op 

Facebook. Fantastisch, dit verlicht voor ons 

de zorgen. We gaan er iets leuks van doen 

met het gezin. De meiden maken ons zo 

blij! Die positieve energie laat ons alles even 

vergeten. Ondanks alles prijzen we onszelf 

gelukkig.”

Waardering aanvragen 
Wilt u net als de familie Kruger een

waardering van 200 euro aanvragen?

Dat kan als u langdurig voor een naaste 

zorgt. Aanvragen kan tot 30 november via 

www.wijdemeren.nl/mantelzorg of

telefonisch via Herma Kleve van Versa 

Welzijn, telefoonnummer (035) 62 31 100. 

Woonboot
verbouwen?

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

26 september 2018

Het cultureel centrum Kortenhoef 
is bijna klaar, maar heeft nog geen 
naam. Heeft u een idee? We horen 
het graag!

Heeft u een leuke, mooie of originele 

suggestie voor de nieuwe naam van het 

multifunctionele centrum? Stuur deze dan 

uiterlijk woensdag 31 oktober naar

communicatie@wijdemeren.nl. Een jury 

maakt uit de inzendingen een selectie en 

legt dit voor aan de commissie

naamgeving openbare ruimte. Het college 

beslist vervolgens over de definitieve naam. 

Er zijn een aantal richtlijnen voor de nieuwe 

naam. Deze zijn te vinden op

www.wijdemeren.nl/naamgevingcck.

Prijs
Bent u degene die de winnende naam heeft 

bedacht? Dan krijgt u een prijs ter waarde 

van ongeveer 150 euro.

Cultureel centrum
Het cultureel centrum staat bij de 

Regenboogschool in Kortenhoef en is

multifunctioneel te gebruiken. Er is een 

kleine theaterzaal met 72 zitplaatsen, een 

garderobe en foyer. Het gebouw is

rolstoel- en milieuvriendelijk. De officiële 

opening van het cultureel centrum vindt 

later dit jaar plaats. 

Prijsvraag:
naam cultureel centrum Kortenhoef

#mooiwijdemeren
@tha.rami
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 77: uitbreiden woonhuis (13.09.18)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 209: maken inrit en carport  
  (14.09.18)

Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 29: bouwen dakkapel (12.09.18)
- Uiterdijksehof 31: plaatsen sectionaaldeur in berging 
  (12.09.18)

Voor meer informatie over een aangevraagde om-
gevingsvergunning kunt u contact opnemen met de 
administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog 
geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag 
omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevings-
vergunningen

’s-Graveland
- De Boomgaard 2: maken uitweg (07.09.18)
- De Boomgaard 7: bouwen bedrijfsgebouw (13.09.18)
- Zuidereinde 112: plaatsen twee dakkapellen en 
  wijzigen gevelindeling (07.09.18) 

Loosdrecht
- Elzenlaan 34: plaatsen dakkapel (06.09.18)
- Horndijk tegenover 1: kappen twee wilgen (19.09.18)
- Horndijk tegenover 26: kappen wilg (19.09.18)
- Horndijk tegenover 28: kappen wilg (12.09.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 113: uitbreiden woning 
  (19.09.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a: bouwen steiger,
  golfbreker en aanbrengen beschoeiing (18.09.18)
- Oppad naast 12: kappen prunus (12.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk naast 87: kappen vijf
   knotwilgen (12.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113: kappen twee wilgen (12.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk naast 113b: kappen
   tulpenboom (12.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 145: kappen esdoorn (12.09.18)
- Vuntusplein: kappen berk en drie esdoorns (19.09.18)

Nederhorst den Berg
- De Kooi t.h. van 24: kappen veertien knotwilgen 
   (12.09.18)
- Nieuw Walden t.h.v. 12 t/m 16: kappen veertien 
   knotwilgen (19.09.18)
- Vreelandseweg 33a: bouwen woning met uitrit 
   (28.08.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en Wethouders hebben de beslistermijn 
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

’s-Graveland
- Noordereinde 141: plaatsen dakkapel aan voor- en 
   achterzijde 
- Noordereinde 293: verbouwen woning

Kortenhoef
- Huijbert van Schadijcklaan 16: bouwen erker

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 158a: vergroten en verhogen 
   woning

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

Burgemeester en wethouders hebben een melding
Activiteitenbesluit ontvangen van de volgende bedrijven:

- Liander, Nieuw-Loosdrechtsedijk 1 te Loosdrecht: 
   vervangen gas districtsstation
- Bakker Metaal B.V., De Boomgaard 24 te ’s-Graveland: 
   veranderen bedrijf

Voor meer informatie over een melding Activiteitenbe-
sluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon nummer (088) 
63 33 000.
U kunt nog geen bezwaar maken tegen een melding.

>  Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning voor het bouwen 
van 8 pakhuizen met kantoor 
aan huis achter Boegspriet 
2 t/m 22 in Loosdrecht en 
ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens zijn
om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a,
sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het 
bouwen van acht pakhuizen met kantoor aan huis achter 
Boegspriet 2 t/m 22 in Loosdrecht.
Voor deze omgevingsvergunning wordt afgeweken van 
het bestemmingsplan ‘Dorpscentrum Oud-Loosdrecht’. 
De afwijking betreft het maken van parkeerplaatsen op 
een deel van de bestemming ‘Centrumdoeleinden’ met 
de aanduiding Wonen’ (w).

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende 
onderdelen:
1. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.10, Wabo);
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd 
     met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c,
     Wabo).

Verklaring van geen bedenkingen
Onderdeel van deze procedure is een door de gemeen-
teraad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In 
de raadsvergadering van 20 september 2018 heeft de 
gemeenteraad besloten om de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen ter inzage te leggen. 

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt vanaf 27 
september 2018 gedurende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1 te Loosdrecht. 
De omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer 
NL.IMRO.1696.OVBoegspriet2018-on00.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen 
het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze worden 
ingediend bij het college van burgemeester en wethou-
ders, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een 
mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken met de het secretariaat fysiek domein op 
telefoonnummer (035) 65 59 557.

Een schriftelijke zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
verklaring van geen bedenkingen moet worden gericht 
aan de gemeenteraad van Wijdemeren, postbus 190, 
1230 AD Loosdrecht.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de 
omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben 
ingediend tegen het ontwerpbesluit

Beroep
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig hun 
zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt
gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit 
besluit beroep instellen bij de Rechtbank Midden
Nederland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 16005,
3500 DA Utrecht.

>  Bestemmingsplan Verplaat-
sing agrarisch bedrijf Julia-
na-Bernhardplein/Eilandseweg 
in Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat door de 
uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State d.d. 5 september 2018 het bestem-
mingsplan Verplaatsing agrarisch bedrijf
Juliana-Bernhardplein/Eilandseweg in Nederhorst den 
Berg, onherroepelijk is geworden.
Het plan voorziet in het uitplaatsen van het agrarisch 
bedrijf naar de Horn- en Kuijerpolder en in het benutten 
van de vrijkomende kavel aan het Juliana-Bernhardplein 
voor woningbouw. Het plan kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
- Hemubo Almere B.V., twee parkeervakken Eslaan t.h.v. 

   nummer 18, opslag schilderwerkzaamheden van 17 
   september tot en met 12 oktober (14.09.18)
- Stichting Scouting Regio Gooi, De Kwakel 52, Scoutpop
   op 29 september 2018 (24.09.18)

Loosdrecht
- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32, 
   ontheffing privé-/derdenbijeenkomst op 6 oktober 
   2018 (18.09.18)

Nederhorst den Berg
- IJsclub Nederhorst den Berg, Blijklaan (tegenover 1a), 
   Nederhorst on Ice, van 23 november 2018 t/m 6 januari 
   2019, opbouw vanaf 31 oktober 2018 (24.09.18)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-
datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belang-
hebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het 
besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving Incidentele 
Festiviteiten

Loosdrecht
- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op 13 
   oktober 2018
- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32, op 6 
   oktober 2018

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 
in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de administratie van het  Fysiek Domein,  telefoon-
nummer  14 035. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 
Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbe-
sluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het 
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht) 

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

Overig

Bent u eigenaar van een woon-
boot? Dan wist u misschien al dat 
woonboten gelijk zijn aan andere 
bouwwerken, zoals een woning. 
Bij het bouwen, verbouwen of op-
nieuw ligplaats innemen heeft u 
dan ook een omgevingsvergunning 
nodig. 

We spreken van een verbouwing als u het 

uiterlijk van de woonboot verandert, de 

boot vergroot of verkleint. In die gevallen 

heeft u een omgevingsvergunning nodig. 

Ook wanneer u met een nieuwe

woonboot ligplaats inneemt heeft u een

omgevingsvergunning nodig. 

Bestaande legale situaties zijn hiervan 

uitgezonderd. Gaat u aan de slag met het 

onderhoud van uw boot, zoals bijvoorbeeld 

het vervangen van rotte planken of het 

schilderwerk, dan heeft u hiervoor uiteraard 

geen omgevingsvergunning nodig. 

Vergunning aanvragen
U kunt de omgevingsvergunning aanvragen 

via www.omgevingsloket.nl. Twijfelt u of 

u een vergunning nodig heeft? Neem dan 

contact op met de gemeente via

telefoonnummer 14 035 of

info@wijdemeren.nl. 

Woonboot verbouwen?
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WIJDEMEREN - Tijdens de Valpre-
ventieweek van 1 t/m 7 oktober 
besteden zorgverleners in het 
hele land extra aandacht aan het 

voorkomen van vallen en het vi-
taal ouder worden. Ook Inovum 
heeft een aantal activiteiten ge-
organiseerd met dit thema. Deze 

Valpreventieweek

activiteiten worden begeleid door 
fysiotherapeuten en ergothera-
peuten die gespecialiseerd zijn op 
het gebied van valpreventie.

Op dinsdag 2 oktober bent u 
vanaf 14.30 uur van harte wel-
kom in De Beukenhof in Loos-
drecht voor een sportieve infor-
matiemiddag over veiligheid en 
fietsen. De behandelaren van 
Inovum geven u praktische tips, 
vertellen waar u op moet letten 
als u een andere fiets aanschaft 
en welke mogelijkheden er zijn 
wanneer het fietsen moeilijker 
wordt. Ook de Bikeshop is tij-
dens deze middag aanwezig met 
een aantal fietsen en informatie.
Op woensdag 3 oktober zijn 
ze vanaf 10.30 uur in de Em-
tinckhof aan de Eikenlaan 51 
in Loosdrecht aanwezig. Daar 
kunt u meedoen aan het Dob-
belFit spel. Dit kennis- en actie-
spel is voor iedereen geschikt en 
heeft als doel om u op een leuke 

en actieve manier informatie te 
geven over het voorkomen van 
vallen. 

Op donderdag 4 oktober kunt 
van om 10.15 uur in ’t Wijde-
huis in Kortenhoef (Veenstaete, 
ingang Parklaan) terecht waar 
ook het DobbelFit spel wordt 
gespeeld. Natuurlijk zorgen we 
voor een kopje koffie of thee. 
Deelname aan de activiteiten is 
gratis. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met ergotherapeut Anus-
chka Langelaar of fysiotherapeut 
Frieda Verheul via 035-5888555.

Bewoners De Kuijer 
genieten in de serre

NEDERHORST DEN BERG - Afgelopen december is er op de Instuif 
( de gesloten afdeling van Amaris de Kuijer) geld ingezameld om 
een serre te realiseren voor de bewoners zodat zij het gehele jaar 
door ‘naar buiten’ kunnen.

Via donaties, lotenverkoop en 
een facebookactie werd het be-
nodigde geld bijeengebracht. 
Nadat aan alle formaliteiten 
was voldaan kon de bouw be-
gin september van start gaan. 
De bewoners konden alle acti-
viteiten volgen en zijn enorm 
blij met het resultaat. Ze raken 
niet uitgepraat over die fijne 
plek in de zon waar helemaal 
geen wind is. De serre moet 
nog een beetje ‘aangekleed’ 
worden waarna een feestelijke 
opening zal volgen.
Namens de bewoners van de 
Instuif willen de medewerkers 
de winkeliers van Nederhorst 
den Berg en winkelcentrum 
de Meenthof in Kortenhoef, 
het Wijdemeren fonds, fam. 
Schuurman voor het gras, de 
familie van de bewoners en alle 
mensen die via facebook of via 
de lotenverkoop op de kerst-
markt een donatie gaven, har-
telijk danken.

Door: Niels van der Horst 

NEDERHORST DEN BERG – De 
bewoners van de Platanenlaan 
en de Wilgenlaan van de nieuw-
bouwwijk NederVecht vierden af-
gelopen zaterdag Burendag met 
elkaar. Initiatiefnemers Klaas-Jan 
Gorter en Ineke Keizer hadden 
kans gezien om meerdere partijen 
bij de feestelijkheden te betrek-
ken.
Uiteraard bestond de hoofdmoot 
van de aanwezigen uit buurtbewo-
ners. Verder waren afgevaardigden 
van de gemeente uitgenodigd en 
aannemer Lithos Bouw BV. Bei-
de partijen waren ook sponsor. 
Lithos Bouw – dé exploitant van 
de buurt NederVecht – had een 
bedrag beschikbaar gesteld voor 
de aankleding en versnaperingen. 
De gemeente schonk haar bij-

drage via het participatieproject 
De Appelboom. Hier betrof dat 
een mooie grote plantenbak voor 
op de hoek van de straat inclusief 
mooie beplanting. Verder had-
den ook Albert Heijn (frisdrank 
en versnaperingen) en Land en 
Boschzicht (biologisch dynami-
sche producten) een welkome 
bijdrage geleverd. Opvallendste 
sponsor was wel De Haagse Hoge-
school, die met zogeheten vergeten 
groenten hadden gesponsord. Dat 
is groente die een vlekje of plekje 
hebben maar gewoon helemaal 
in orde zijn. “Iemand uit de buurt 
werkt daar en die heeft dat gere-
geld. Iedereen mag aan het eind 
ook een zakje groenten meene-
men naar huis”, vertelde Klaas-Jan.
De Appelboom en Burendag
De Appelboom is een jaar geleden 
samengegaan met het Vrijwilli-

Nederhorst den Buur
zoals gebak. “Dat springkussen 
was wel zo handig omdat hier nou 
eenmaal veel gezinnen met kin-
deren wonen en anders komen 
de ouders gewoon minder mak-
kelijk”, aldus Klaas-Jan. Als een 
van de activiteiten had men het 
planten van bloemetjes en plantjes 
georganiseerd. Dit was als symbo-
lische start bedoeld van het groe-
ner maken van de wijk, hetgeen 
door de organisatoren was gekop-
peld aan deze burendag. De buren 
hadden het gezellig met elkaar. Pas 
toen het druppelen uit de lucht 
echt regenen werd, droop men af. 
Deze eerste editie van Burendag 
Platanenlaan plus Wilgenlaan kon 
moeiteloos als succes worden be-
stempeld. Advies voor volgende 
jaar: aarzel niet als je ook zo’n or-
ganisatietalent bent als Klaas-Jan 
en Ineke. Ga gewoon voor je buurt. 

gerspunt Wijdemeren. Zo werden 
de krachten gebundeld tot één in-
teractief vrijwilligersplatformplat-
form voor heel Wijdemeren. Op 
hun vrijwilligersplatform www.
deappelboom.nl zie je voor welke 
buurtinitiatieven hulp gevraagd 
wordt. De Appelboom is onder-
deel van de gemeente. Burendag 
zelf is een landelijk jaarlijks terug-
kerend feest op de vierde zaterdag 
in september. Vanaf eind juni 2018 
konden nieuwe activiteiten wor-
den aangemeld voor een finan-
ciële bijdrage. Douwe Egberts en 
het Oranje Fonds ondersteunen 
hierin. Eerste natuurlijk omdat 
even een bakkie doen wel iconisch 
is voor sociale verbinding en het 
Oranjefonds steunt allerlei sociale 
initiatieven.
Drukte
Ondanks het niet al te fraaie weer 
was het toch druk. Voor de kinde-
ren was een springkussen gehuurd 
en er was volop drinken en lekkers 

KORTENHOEF- Ook op de Ire-
neweg in Kortenhoef werd Bu-
rendag gevierd. Met 18 personen 
dronken de bewoners van de ap-
partementen heerlijk koffie / thee 
en de taart was smakelijk. Die 
werd aangesneden door wethou-
der Jan- Jaap de Kloet. Hij had een 
‘appeltje voor de dorst’ meegeno-
men van het participatieproject 
De Appelboom. Circa half zes 
ging het gezelschap aan de barbe-
cue. De regen kon de pret niet de-
ren, want men zat droog door de 
balustrade. Het werd een gezellige 
bijeenkomst om elkaar wat beter 
te leren kennen. Natuurlijk harte-
lijk dank aan de sponsors: bakker, 
slager, visboer, kaashandelaar en 
de 2 supermarkten. 

Burendag op 
de Ireneweg 

Ben of ken jij onze
nieuwe collega?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s 
vanaf 18 jaar, met ervaring, om ons leuke 
team tussen de 20 en 40 uur per week te 

komen versterken.

Wij zijn dagelijks geopend en zijn op zoek
naar vaste gezichten die het leuk vinden om het
onze gasten naar de zin te maken, door met een 
glimlach de lekkerste broodjes, snacks en andere

gerechten klaar te maken.

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?
Mail je cv naar

cafetariadeschakel@hotmail.com
en we nemen snel contact met je op.

Heb je nog vragen?
Bellen kan natuurlijk ook:

035-5825377
en vraag naar Erdal of Benny
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Marathonbrood
 
 € 2,98

 webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

Natuur

Podium Vree(md)land 
Sterren van Vreeland nodigt u 
met veel plezier uit voor een serie 
bijzondere concerten in Vreeland. 
Het eerste con-cert wordt gegeven 
door de internationaal befaamde 
luitspeler Mehmet Polat op zon-
dag 23 september van 16.00 tot 
17.00 in de Grote Kerk in Vreel-
and. Een kaartje kost 15 euro en 
is inclusief een drankje na afloop. 
Tickets aan de deur. Kinderen tot 
18 jaar zijn zeer welkom en mo-
gen gratis komen luisteren. 

GEVRAAGD TANDARTSASSISTENTE
Tandartspraktijk Van Eynatten aan de Voorstraat

te Nederhorst den Berg is op zoek naar
een enthousiaste, collegiale tandartsassistente.

Per direct zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor 
20-24 uur per week voor diverse werkzaamheden

zoals assisteren, administratie en sterilisatie
Ervaring is een pre maar niet vereist.

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken
mail je sollicitatie, voorzien van CV, naar

info@tandartspraktijkbart.nl

Tandartspraktijk B.M. van Eynatten
Voorstraat 24, 1394 CT Nederhorst den Berg

Let op: sparen voor korting op het Keezenspel kan nog t/m 29-9

’s- GRAVELAND- Wandel zondag 
23 september mee met de bos-
wachter en ontdek Hilverbeek 
en Spanderswoud tijdens deze 
1,5 uur durende wandeling ( 
10.30 -12.00 uur) voor volwas-
senen.

Hilverbeek is een verrassen-
de buitenplaats met haar open 
weilanden en dichte bossen. 
Natuurmonumenten kreeg 
deze buitenplaats al in 1933 in 
handen waardoor veel oude ele-
menten bewaard zijn gebleven. 
Zo is er de boerderij Stofbergen 
uit de tijd van de eerste ontgin-
ning, gebouwd rond 1636. Voor 
de boerderij staat een zevenar-
mige, monumentale linde. Er is 
een 350 jaar oude eik middenin 
een weiland en een ijskelder, 
oranjerie en slangenmuur, alle 
drie daterend van begin 19e 
eeuw.
Spanderswoud
Op de buitenplaats Spanders-
woud zie je een mengelmoes 
van tuinstijlen. Ooit moet er in 
Spanderswoud veel hakhout 
hebben gestaan, want daar is het 
naar vernoemd.  De oude mo-
numentale Spanderslaan is er 
nog. In het bos vind je prachtige 
waterpartijen met kronkelende 
paden.
Handig om te weten
Reserveer snel, want vol = vol. 
Er is een maximum aantal deel-
nemers. Graag een kwartier van 
tevoren aanwezig zijn. Honden 
mogen niet mee. Controleer je-
zelf op teken na een bezoek in 
de natuur. Voor alle activiteiten 
geldt deelname uitsluitend na 
aanmelding en betaling vooraf 
via de website.
Parkeerplaats Hilverbeek, Leeu-
wenlaan 5, 1243 KA ’s-Grave-
land. Info: Bezoekerscentrum 
Gooi en Vechtstreek, 035 - 656 
30 80; Lid € 5,00, niet lid € 8,00. 
Zie ook: www.natuurmonu-
menten.nl/bcgooienvechtstreek.

Ontdek buitenplaatsen Hilverbeek 
en Spanderswoud

© Natuurmonumenten – 
Joop van Reeken- 

REGIO - Vanuit Regio Gooi 
en Vechtstreek wordt het 
Wmo-taxivervoer uitgebreid 
met een volledig elektrische 
taxi die 6 personen kan vervoe-
ren. 
Samen met de vervoerder van 
de Wmo-taxi, Hop Taxi, is een 
eerste stap gezet in de verduur-
zaming van het huidige wagen-

Elektrische Wmo- 
taxi 

foto: Dick Jongerden, RGV

park. Regionaal coördinerend 
wethouder Duurzaamheid Bert 
Rebel is trots op deze nieuwe 
ontwikkeling en gaat er vanuit 
dat dit succes op termijn kan 
worden uitgebreid. “Bij het in-
zetten van auto’s is een duurza-
me keuze in alle opzichten de 
meest logische. Voor nu, straks 
en in de toekomst.”
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Maatschappij

NEDERHORST DEN BERG- Tij-
dens de Week tegen Eenzaam-
heid organiseert Albert Heijn 
in samenwerking met Sen-
soor, de Landelijke Luisterlijn, 
op donderdag 27 september 
tussen 11.00 en 14.00 uur een 
gezellige Buurtlunch. In het fi-
liaal aan de Voorstraat 10 gaan 
buurtbewoners met elkaar, 
medewerkers van Albert Heijn 
en vrijwilligers van Sensoor in 
gesprek. 

Vrijwilligers van Sensoor zijn 
aanwezig bij de lunches om 
bezoekers te informeren over 
eenzaamheid en voor een 

goed gesprek. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om aan te 
sluiten, maar vooraf aanmel-
den is verplicht. Aanmelden 
voor de lunch kan alleen in de 
winkel. Meer dan een miljoen 
Nederlanders voelt zich sterk 
eenzaam. Bij eenzaamheid 
voelen mensen het gemis van 
verbondenheid met anderen. 
Gezamenlijk genieten van een 
lekkere lunch is een uitgelezen 
kans om die verbondenheid 
weer deels te herstellen en el-
kaar beter te leren kennen. 
Daarom deze Buurtlunch in de 
supermarkt. Een bijdrage aan 
een samenleving waar mensen 

elkaar ontmoeten en wat meer 
tijd en aandacht voor elkaar 
kunnen hebben. 
Op de tafels liggen kaartjes 
met prikkelende vragen die ta-
felgenoten aan elkaar kunnen 
stellen om zo makkelijker een 
gesprek te starten. Ook worden 
er kaarten uitgedeeld waarmee 
de deelnemers elkaar kunnen 
uitnodigen om nog eens nader 
kennis te maken of samen iets 
leuks te gaan doen. Op die ma-
nier ontstaan er blijvende con-
tacten en wordt eenzaamheid 
zo veel mogelijk verzacht. 
Zie www.sensoor.nl voor meer 
informatie.

Buurtlunch met Albert Heijn en Sensoor 

UTRECHT – De Enkelvoudi-
ge Kamer van de Rechtbank 
Midden- Nederland heeft het 
beroep van Roelof Pos uit Ne-
derhorst den Berg tegen de 
gemeente Wijdemeren onge-
grond verklaard.

Op 22 maart 2017 heeft Wijde-
meren aan Natuurmonumen-
ten een omgevingsvergunning 
verleend voor het bouwen van 
een aanlegsteiger aan het Hil-
versums Kanaal en het graven 
van nieuwe watergangen in 
het gebied ‘De Put’ in de Hor-
stermeer. Pos ging in bezwaar 
tegen deze vergunning, om-
dat hierdoor het terrein vernat 
zou worden, hetgeen nadelige 
gevolgen zou hebben voor be-
groeiing en dus voor de habitat 
van de weidevogels. Met name 
de grutto was verdwenen uit de 
polder. De gemeente verklaar-
de Pos niet ontvankelijk om een 
bezwaar in te dienen, omdat hij 
te ver van het gebied woonde 
(meer dan 300 m.). Bovendien 
had hij geen persoonlijk belang 
dat hem onderscheidt van an-
deren. 
Tegen het niet-ontvankelijk 
zijn ging Pos dus in beroep. 
Op 4 juli verscheen Roelof 
Pos, vergezeld van een grote-
schare volgers, bij de rechter. 

Roelof Pos verliest rechtszaak

Viore en Versa Welzijn werken 
samen om mantelzorgers van 
mensen die leven met kanker 
te ondersteunen. 

Donderdag 4 oktober start 
een nieuwe gespreksgroep: 
Mantelzorger in Balans. Deze 
gespreksgroep vindt elke eer-
ste donderdagmiddag van de 
maand plaats bij Viore centrum 

voor iedereen die leeft met 
kanker in Hilversum, Ooster-
eind 115, van 13.00 - 15.00 uur. 
Op 4 oktober is het eerste the-
ma ‘Ruimte voor jezelf ’. Daarna 
volgen ‘Liefde en zorg’ en ‘Sa-
men zorgen’.  Als je wilt deelne-
men, dan kun je je aanmelden 
bij vrijwilligers@viore.org of 
bellen met 035 685 35 32.

Mantelzorger in balans 

Hij hield een hartstochtelijk 
pleidooi voor het behoud van 
de grutto (Limosa limosa) en 
het in stand houden van het 
bloemrijk grasland. Rechter 
De Vaan schrijft in haar vonnis 
dat ‘enkel een gevoel van sterke 
betrokkenheid, hoe sterk dat 
ook mag zijn, niet voldoende is 
om te kunnen spreken van een 
rechtstreeks belang’. Zij beroept 
zich op een uitspraak van de 
Raad van State waarin staat dat 
moet blijken dat ‘de eiser aan-
nemelijk moet maken dat zijn 
woon- leef- of bedrijfssituatie 

wordt geschaad’. Factoren als 
afstand, zicht op en planologi-
sche uitstraling zijn daarbij be-
palend. Daarvan is bij Pos geen 
sprake, meent de rechtbank.  

In beroep
Roelof Pos is een bijter. Hij wil 
in hoger beroep gaan bij de 
Raad van State. Daarvoor zoekt 
hij juridische hulp. Wie is op de 
hoogte van de wetten? En is be-
reid om dit besluit, samen met 
Pos, aan te vechten? Mail naar: 
r.pos@ziggo.nl.

Adverteren:
www.weekbladwijdemeren.nl

UITERDIJKSEHOF 42, NEDERHORST DEN BERG

Wonen en werken aan huis combineren? Dat kan perfect 
in deze woning  Perfect onderh. en up-to-date helft van 
dubbele villa met 5 slaapk. en aangeb. kantoor-/praktijk-/
atelierruimte  van 40 m2. Totale woonopp. 192 m2, perceels-
grootte 395 m2. Parkeergel. voor meerdere auto’s. 
Vraagprijs € 545.000 k.k. 

NIEUW

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

MIDDENWEG 93, NEDERHORST DEN BERG

Charmante, karakteristieke 2^1 kap woning uit 1926 (ge-
meentemonument) met veel originele kenmerken uit die 
tijd. De woning heeft onderhoud nodig en is met liefde en 
aandacht om te toveren tot een  eigentijdse woning. Per-
ceelsopp. 265 m2, woonopp. 79 m2. 
Vraagprijs: € 248.000 k.k.

NIEUW

SNIPLAAN 7, NEDERHORST DEN BERG

Een plek uit duizenden is deze oase van rust, ongerepte na-
tuur en privacy aan een doodlopend weggetje. Op het snij-
vlak van de Horstermeer en de Kortenhoefse/Ankeveense 
polder ligt deze op het zuiden gel. royale, sfeervolle bunga-
low. Naast een grote living en open keuken heeft de bunga-
low 6 slaap-/werkkamers en een garage. Perceelsopp. 1.553 
m2, woonopp. 200 m2. 
Vraagprijs € 1.045.000 k.k.

NIEUW

Klaverjassen in ’t Achterom

Vanaf donderdag 20 septem-
ber is het klaverjassen weer 
gestart in ’t Achterom (achter 
de r.k. kerk) aan de Kerklaan. 
De kaarters beginnen iedere 
donderdag om 20.00 uur. En-
treeprijs bedraagt € 2.50 (2x 
koffie of thee inbegrepen)
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• 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

eroen
Boeren
Hazelnoot-
koeken

Chocolade-
koeken

Pinda-
koeken

Jeroen’s
Speltkoeken

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef  |  De Meent - 1218 CB Hilversum  |  Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum 

www.bakkerjeroen.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 27 september t/m zondag 21 oktober.

6 stuks

6 stuks 6 stuks 6 stuks

KoekenweerKoekenweer
Het is weerHet is weer

6 stuks

50%
KORTING

2e pakje

50%
KORTING

2e pakje

50%
KORTING

2e pakje

Jeroen’s
Speltkoeken
6 stuks

50%
KORTING

2e pakje

Gezocht 
kinder-
boeken

“Voor eeuwig in liefde verbonden”

Tot ons verdriet hebben wij voorgoed afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa. 

Wilhelmus Bartholomeus Cornelus Maria Veens

Wim

      Herveld, 29 juni 1950          Nederhorst den Berg, 16 september 2018

Correspondentieadres:
Uiterdijksehof 20

1394 JM Nederhorst den Berg

Marianne Veens – van Diemen

Jeroen & Angelique

Martijn & Roos
Justin, Romy, Nicky, Donna

Leon & Willeke

Online condoleance register: www.myosotisuitvaartverzorging.nl/condoleren/#17144

De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op zaterdag 22 september 2018

 
De strijd heb je nimmer opgegeven
zelfs toen het einde werd verwacht

je bleef geloven in het leven
vol liefde, zorg en levenskracht

                                        

 
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons

heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden van
 

Willemijntje Fine-Schriek
 

~Wil Fine~
 
* Nederhorst den Berg,
17 juli 1944

 
t Hilversum,

16 september 2018
 
 
Bert
 

Sandra en Peter
 

Caroline
 

Johnny en Sonja
Faye, Alicia
 

Dave en Cindy
Dylan, Michano
Robin
Jessie r
 

Dennis
Latoya, Jesney

 
Pieter van der Leelaan 23
1241 CG  Kortenhoef

 
De uitvaart heeft op 24 september

reeds plaatsgevonden.

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 10.00 uur. De opmaak 
van de advertentie kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word 
(doc bestand) opsturen voor maandag 11.00 uur. Tarieven € 0,53 per 
mm per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. 
Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

FAMILIE BERICHTEN

Hebt u nog leuke kinderboe-
ken thuis? Doet u er niets meer 
mee? U kunt ons er heel blij 
mee maken! Lever uw boeken 
(alleen boeken na 2000 s.v.p.) 
vóór vrijdag 5 oktober in op de 
Regenboog. U kunt de boeken 
inleveren bij juf Rianne (groep 
7), juf Manon (groep 6) of juf 
Joke (groep 5). Deze boeken 
kunnen we goed gebruiken 
voor onze bibliotheek. Wat we 
niet kunnen gebruiken in onze 
bieb verkopen we. Van de op-
brengst kopen we zelf weer 
nieuwe boeken. De boeken ver-
kopen we op woensdag 10 ok-
tober op school.   

Vanaf 1 januari 2019 is Tergooi 
geheel rookvrij. In de gebou-
wen van het ziekenhuis op de 
locaties Hilversum en Blaricum 
mag al langer niet gerookt wor-
den, maar vanaf die datum is 
het ook niet langer toegestaan 
om op beide terreinen van het 
ziekenhuis te roken. Carol Las-
ham, kinderarts in Tergooi: 
“Met het rookvrij maken van 
de ziekenhuisomgeving wil-
len we een gezonde, rookvrije 
leef- en werkomgeving bieden 
voor patiënten, bezoekers en  
medewerkers en zo een actieve 
bijdrage leveren aan de gezond-
heid en kwaliteit van leven van 
de inwoners van de regio.”

Tergooi ge-
heel rookvrij
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Cultuur

ANKEVEEN - Op zondag 30 sep-
tember staat Theater De Dil-
lewijn in het teken van urban 
dance, gave visuals en dansen-
de emoticons. Een spetteren-
de, leuke multimediale dans-
voorstelling die je meeneemt 
in de wereld van tablets, video, 
dans en muziek. Wedden dat je 
niet stil kunt blijven zitten!?
‘Ik zie je’ vertelt het verhaal van 
twee mensen die constant op 
hun mobiel en tablet kijken. Ze 
botsen constant omdat ze geen 
oog hebben voor elkaar, omdat 
ze niet naar elkaar kijken. iMacs, 
iPads en iPhones; zoveel ik, maar 
waar is ons? Hoe gaan we met 
elkaar om sinds schermen zich 
tussen ons hebben geplaatst? 
Dankzij het scherm weten we 
wat er links, rechts, boven en 
onder ons gebeurt. Op veertig-
duizend meter afstand of veer-

tigduizend jaar geleden. Alles is 
binnen handbereik: bibliotheken 
aan kennis, karrevrachten be-
roemde mensen, honderden ge-
droomde liefdes. Het doosje dat 
precies in je hand past, overbrugt 
afstanden in tijd, plaats en ruim-
te. Maar als je zover kunt kijken, 
vergeet je makkelijk wat er naast 
je gebeurt. Wie er naast je ge-
beurt. Vriendschap heeft onder-

houd en aandacht nodig, maar 
hoe doe je dat?  Hoe vinden ze 
elkaar weer terug? 
Ga het zien en meemaken op 
zondagmiddag in Theater de 
Dillewijn. Leeftijd van 10 tot 14 
jaar; Aanvang 15.30 uur; Kaar-
ten: € 8,-.; bestellen: www.dedil-
lewijn.nl

Spetterende dansvoorstelling in Dillewijn

NEDERHORST DEN BERG- 
Zondag 30 september komt 
het Ebonit Saxophone Quartet 
spelen in het Jagthuis. Ook dit 
kwartet is er een dat ontstaan 
is tijdens de studietijd aan het 
Amsterdams Conservatorium. 
Leermeester Arno Bornkamp 
heeft kwartetspelen hoog in 
het vaandel staan en dankzij 
hem telt Nederland vele uit-
stekende saxofoonkwartet-
ten. Het Ebonit, opgericht in 
2011, heeft inmiddels naam 
gemaakt op de internationale 
podia en verschillende prijzen 
in de wacht gesleept. De leden 
van het kwartet zijn afkomstig 
uit Rusland, Polen en Neder-

land: Vitaly Vatulya (sopraan), 
Dineke Nauta (alt), Mateusz 
Pusiewicz (tenor) en Paulina 
Kulesza (bariton). Op het pro-
gramma staat o.a. het originele 
saxofoonkwartet van Glazunov 
en het (bewerkte) Amerikaans 
Kwartet van Dvorak. Compo-
nisten hebben zich altijd laten 
inspireren door reizen en de 
daarmee verbonden ervarin-
gen. In dit concert zijn de twee 
centrale componisten Alex-
ander Glazunov en Antonin 
Dvorak. De Russische compo-
nist bracht zijn twilightjaren 
door in Parijs, waar hij ook 
zijn saxofoonkwartet opus 109 
componeerde, het laatste stuk 

dat hij vóór zijn dood kon vol-
tooien. In zijn laatste jaren werd 
hij geplaagd door heimwee om 
zijn Russische thuis, een gevoel 
dat Dvorak ook niet onbekend 
was. De Tsjech bracht een deel 
van zijn leven door in de Ver-
enigde Staten, waar hij, geïn-
spireerd door land en volk, zijn 
beroemde Amerikaanse kwar-
tet schreef. Laat u verrassen 
door de vier saxofonisten die de 
plaats van de strijkers innemen!
Concert Ebonit Saxophone 
Quartet: zondag 30 september 
2018, aanvang 15.30 uur, entree 
17,50 euro (tot 25 jaar 10 euro). 
Reserveren via de website www.
jagthuis.nl, per e-mail via stal@

Heimwee bij Saxofoonkwartet in het Jagthuis

jagthuis.nl of telefonisch 0294-
252609. De locatie van het con-
cert is Het Jagthuis, Midden-

weg 88, Nederhorst den Berg 
(Horstermeer).

Hebt u nog elektronische spul-
len in huis die u weg wilt heb-
ben of gewoon niet meer ge-
bruikt?
Lever ze alstublieft in op de Re-
genboogschool bij groep 7.
De stoffen die in plastic zitten, 
zijn slecht voor je longen om in 
te ademen. En slecht voor de 
natuur en mensen, in arme lan-
den moeten mensen met hun 
blote handen het verbranden. 
Dus dat is gevaarlijk. Wilt u het 
milieu redden? Lever uw elek-
tronische spullen dan bij ons 
in. Als we genoeg spullen heb-
ben, helpen we de natuur. Ap-
paraten zijn veel punten waard. 
Als u een elektronische spullen 
heeft en wil inleveren kan dat 
via de site: www.ewasterace.nl.
Geef aan welke e-waste u heeft. 
Druk op de knop e-waste in-
leveren en vul uw gegevens in. 

Op de kalender kunt u aange-
ven op welk moment u thuis 
bent, zodat de leerlingen de 
e-waste kunnen komen opha-
len. Dus zet uw spullen vast 
klaar!
Adres voor als u uw spullen zelf 
wilt komen inleveren: Elbert 
Mooijlaan, 86 Kortenhoef, de 
Regenboogschool.

E-Waste Race

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,

met honderden 
views, likes, enz.
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meld je aan!Zondag 7 oktober

Neurotherapie Centrum 
Hilversum

Train je breinTrain je brein

Lifestyle Motowear
Vintage Motorkleding
Zuidereinde 52
1243 KH ‘s Graveland
06 - 190 66 679

   

OPEN DAG 
VECHT-COLLEGE

Zaterdag 6 oktober 
11.00 – 16.00

VECHT-COLLEGE.NL  BREUKELEN

BESTE PARTICULIERE SCHOOL 
VOOR MAVO, HAVO EN VWO

MOGELIJKHEDEN:
• EXAMENJAAR: 2 JAAR IN 1 JAAR
• DEELCERTIFICATEN
• HELE SCHOOLCARRIÈRE 

persoonlijk 
coachingstraject
Toekomstgericht

21st Century Skills
Sport & Cultuur

 

zoekt per direct een 
Chauffeur machinetransporteur 

Ben jij een bevlogen en vindingrijke collega die niet alleen een vakman is op de 
vrachtwagen, maar ook gevoel heeft voor techniek ? Heb/ben  jij  

• Ervaring met heftruck, vrachtwagen combinatie met autolaadkraan of heb je de intentie 
om dat te leren. 

• De juiste papieren:  rijbewijs C + E met code 95. 
• de interesse om te improviseren en oplossingen te bedenken. 
• Ervaring in transport en een technische achtergrond. 
• flexibel en geen bezwaar tegen onregelmatige werktijden. 

Wij bieden een afwisselende functie met uitzicht op een vast contract. Een prima salaris 
volgens de cao Beroepsgoederenvervoer.  Stuur je sollicitatiebrief met CV aan  Bart 
Dekker email : info@dekker-machinestransport.nl voor meer info kijk op www.dekker-
machinetransport.nl  

Door: Karin van Hoorn

Kortenhoef, Alkmaar, Costa 
del Sol, Noorwegen, Down 
Under…de ansichtkaarten 
kwamen overal vandaan naar 
Boekhandel CW 76, Meenthof 
26, 1241 CP Kortenhoef, Neder-
land.  
Etienne: “We hadden onze 
klanten gevraagd: stuur ons 
de meest walgelijke, irritante, 
gekke…..en ik weet niet wat 
nog meer….mooie misschien 
wel ansichtkaart van je vakan-
tieadres en ding mee naar een 
waardebon van 50€, in onze 
winkel te verzilveren. De al-
lerwalgelijkste, allerlelijkste, of 
alleropvallendste ansichtkaart 
wint. Adreskaartje konden ze 
erbij krijgen. Nou, dat hebben 
we geweten!”. En de klanten 
van CW 76 ook, want je kunt 
er niet omheen: er hangen heel 
erg veel ansichtkaarten als slin-
gers aan het winkelplafond. 
Elke dag kreeg CW 76 stapels 
post. “Uit Kortenhoef, uit Span-
je en zelfs uit Australië. Een 
kaart van een hond met een ge-
bit in een glas, een blotebillen-
kaart, een blotemannenkaart: 
geraamtes, een gekkebekken-
kaart, een mooi-panorama-
kaart. Ja, en zo’n Spaanse dan-
seres, met zo’n mooi jurkje.” 
Etienne geniet ervan. Ook de 
achterkanten zijn onbeschrijf-
lijk leuk. “Bijvoorbeeld deze: 
met hele gezin gezocht naar de 
gekste kaart. Of deze: onze drie 
zonen wilden alle drie een kaart 
sturen. En mensen wilden ook 
weten of hun kaart al was aan-
gekomen.”

Ja, leuk, nou? En?
Etienne glundert: “Het is zó 
leuk om kaarten te ontvangen. 
Het is ook zo leuk om ze te 
zoeken. Niet zomaar een kaart, 
nee, één die echt opvalt. Die je 
speciaal voor die ene persoon 
zoekt. En het is ook zo leuk 
om te denken: ik heb hem nu 
verstuurd, wanneer zal die aan-
komen, en hoe zal die worden 
ontvangen.”
In de eeuw van de whatsap-
pjes, de selfies, de facebooks 
en instagrams, is dit wel een 
heel bijzondere actie. Iedereen 
wordt er blij van: de zoeker, de 
verstuurder, de ontvanger, de 
ansichtkaartenverkoper en, ja, 
zeker, die ook, de posterijen. 
Het kan nog. Op 1 oktober sluit 
de inzendingstermijn. Daarna 
beslist de jury welke kaart de 
waardebon verdient. En over 
de uitslag kan niet worden ge-
correspondeerd. 
Boekhandel CW 76, Meenthof 
26, 1241 CP Kortenhoef, Ne-
derland.

Met de hartelijke groeten uit 
Verweggistan.

Groeten uit….

H E K S E N B E Z E M
Z a t e r d a g  1 2  o k t o b e r  2 0 1 3  s t a r t e n  w e  
w e e r  m e t  d e  m a a n d e l i j k s e  S p o t j e s .   
M i n i   4  t / m  8  j a a r :  9 . 3 0 - 1 1 . 0 0 u u r
M a x i  8  t / m  1 2  j a a r :  1 1 . 3 0 - 1 3 . 0 0 u u r  
E n t r e e  €  3 , 0 0  
H e t  S p o t j e s t e a m : L e n y ,  L e o n i e ,  M a r i o n n e ,  
M i r i a m  e n  M a r i j k e  

V A K A N T I E V E R H A L E N
D o n d e r d a g  1 7  o k t o b e r  2 0 1 3  1 9 . 0 0 – 2 1 . 0 0 u u r
D e  S p o t p o u r r i  i s  e e n  m a a n d e l i j k s e  
a c t i v i t e i t  w a a r  v r o u w e n  m e t  v e r s c h i l l e n d e  
c u l t u r e l e  a c h t e r g r o n d e n  e l k a a r  o n t m o e t e n .
G r a t i s  e n t r e e .   

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

N I E U W  I N  O K T O B E R !  Donderdag 31 oktober’13
S a m e n  n a a i e n ,  b r e i e n ,  h a k e n ,  b o r d u r e n !
N e e m  h a n d w e r k  e n  m a t e r i a l e n  m e e .  
A a n v a n g  1 9 . 0 0  -  2 1 . 0 0  u u r .  
E n t r e e  €  3 , 0 0  i n c l .  k o � e / t h e e
B i j  v o l d o e n d e  d e e l n a m e  w o r d t  h e t  
h a n d w e r k a t e l i e r  t i j d e n s  d e  w i n t e r m a a n d e n  
e e n s  p e r  m a a n d  g e o r g a n i s e e r d .
I n f o :  0 2 9 4 - 2 5 4 2 6 5  o f  2 5 3 5 1 0

D o n d e r d a g m o r g e n  1 7  &  3 1  o k t o b e r  2 0 1 3
v a n  9 . 3 0 - 1 2 . 0 0 u u r  
K u n s t b e o e f e n a a r s  w e r k e n  a a n  e i g e n  
c r e a t i e s  e n  l a t e n  z i c h  i n s p i r e r e n  d o o r  
a n d e r e  d i s c i p l i n e s  &  t e c h n i e k e n .  I n f o  
0 2 9 4 - 2 5 1 8 2 6  o f  2 5 7 5 8 2

NIEUWE LOCATIE
KIDSWERELD,

PLATANENLAAN 3
i n g a n g  n a a s t  t e n n i s c l u b

S P O T P O U R R I

O K T O B E R  2 0 1 3

O P E N   T E L I E R

T    L

S P O T J E S

H  N D W E R K  T E L I E R

G E Z E L L I G  N E D E R L A N D S
E l k e  d o n d e r d a g o c h t e n d  v a n  9 . 0 0 – 1 0 . 0 0 u  
p r a t e n  w e  N e d e r l a n d s ,  m e t  i e d e r e e n  d i e  d e  
t a a l  w i l  o e f e n e n .  I n  d e  B i b l i o t h e e k ! !
T o e g a n g  g r a t i s .  S t a r t  3  o k t o b e r  ‘ 1 3

Programma
 Oktober

Open Atelier
Do. 25 okt. van 9.30 - 12.00 
uur
Locatie: Kidzwereld
Platanenlaan 3 ( naast de 
voetbalkantine)

De Spotjes: Uil timmeren
Zat. 6 okt.. van 9.30 - 11.30 
uur Locatie: Kidzwereld

Platanenlaan 3 (naast de 
voetbalkantine)
Handwerkatelier
Do. 25 okt. van 19.30 - 21.30 
uur
Locatie: Enerki, Vreelandse-
weg 37

Kijk ook op onze website:
www.despotfabriek.nl
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Muziek

KORTENHOEF - Het tweede 
concert van Kunst aan de Dijk 
Kortenhoef is al weer op don-
derdag 4 oktober. Toppianiste 
Marietta Petkova speelt die 
avond de prachtige Ballades 
van Chopin en de betoverende 
Préludes van Debussy.  
Marietta Petkova werd gebo-
ren Bulgarije en studeerde in 
Sofia. Ze wordt gezien als een 
fenomeen aan het klavier, een 
meesterpianiste die de muziek 
tot in de diepste kern weet te 
raken. 
Vier ballades 
Op het programma staan de 

vier Ballades van Frederic 
Chopin en 12 Préludes uit Li-
vre 1 van Claude Debussy. Net 
als in de ballades van dichters 
als Goethe, Schiller en Mickie-
wicz, verhalen Chopins vier 
Ballades voor piano van de wis-
selwerking tussen de reële en 
een irreële wereld, tussen echte 
personen en mysterieuze fanta-
siefiguren. Chopin realiseerde 
dit door twee contrasterende 
thema’s – vertellend van karak-
ter, maar verschillend in sfeer 
– tot uiterst expressieve muziek 
te boetseren. Pure poëzie! De 
vierde wordt wel geprezen als 

Pianorecital Marietta Petkova
de parel onder de ballades.
Debussy’s Préludes uit Boek 1 
getuigen van een enorme ver-
beeldingskracht, schoonheid 
en originaliteit. De vele ver-
wijzingen naar schilderkunst, 
mythologie, humor, natuur, 
literatuur en dans maken deze 
preludes een feest voor zinnen 
en geest.
Kaartverkoop
Het concert vindt plaats in het 
Oude Kerkje aan de Korten-
hoefsedijk 168 in Kortenhoef. 
Gratis parkeren. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.kun-
staandedijk.nl of: Wijnkoperij 

en Slijterij De Meenthof in Kor-
tenhoef en Libris Boekhandel 
Voorhoeve in Hilversum. 

Entree: €21; donateurs van Kunst 
aan de Dijk Kortenhoef: € 17. 

Marietta Petkova
(fotograaf: Mike van den Toorn)

TE KOOP

2-onder-1-kap
woning, 
102 m2 / 355 m2

4 kamers

06 531 65 816
krijnschalk@gmail.com

’s-Graveland

€ 399.000,- kk  

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN- Na tientallen jaren 
krijgt de Ankeveense kermis 
een nieuwe Kop van Jut. Afge-
lopen zondag werd hij ‘inge-
slagen’ door kampioenen Mo-
nique Hermsen en Eric Torsing. 

Trots showt Jan de Kwant het 
nieuwe gevaarte. “Samen met 
Rob Vermeulen en Sjaak Leurs 
hebben we deze gebouwd. He-
lemaal op gevoel, er zijn hier 
geen bouwtekeningen van.” Het 
oude model had z’n beste tijd 
gehad. De nieuwe is ook exact 
7.60 m. hoog. “We konden hem 
in elkaar zetten met behulp van 
een legaat van Jacob Hagen.” 
Deze bekende Ankevener liet 
na z’n dood aan verschillen-
de Ankeveense verenigingen 
geld na, een mooie geste. De 
kop van Jut behoort toe aan de 
Stichting Bevordering Vermaak 
en Cultuur te Ankeveen. Een 
club die de eeuwenoude kermis 
in leven houdt. Uit vergeelde 
documenten blijkt dat er al in 
1760 een kermis werd gevierd 
in dit veendorp. Dan mag een 

klassieke KvJ niet ontbreken. 
Het meppen op het paaltje is 
nog steeds uitermate populair 
op de kermis. Na de voorron-
des blijven de sterke mannen 
en vrouwen over voor de finale. 
Bij de 2017- editie won Moni-
que Hermsen- van Ruitenbeek 
bij de vrouwen en bij de man-
nen prolongeerde Eric Torsing 
zijn titel. U bent op 5, 6 en 7 
oktober van harte welkom op 
deze traditionele kermis, met 
ook eigentijdse optredens. 

Nieuwe Kop van Jut 
in Ankeveen
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 Egidius Blocklaan 30 Kortenhoef

Eindelijk weer een fijne en grotendeels gemoderniseerde, lichte 
woning in de wel heel prettige woonomgeving van Kortenhoef in 
de verkoop met 4 slaapkamers en een moderne keuken.
Woonoppervlak: 108 m², Bruto inhoud: 364 m³,
Perceelsoppervlak: 163 m².

Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

NIEUWNIEUW

Aanleveren tekst & advertenties

Kopij in Word (doc bestand) en foto’s als JPG bestand 
opsturen voor vrijdag16.00 uur en voor de weekendac-
tiviteiten is de sluitingstijd: zondag 20.00 uur. Adverten-
ties als (HR)PDF of EPS bestand voor maandag 10.00 
uur.

Het zijn weer
Kinderspaarweken!

Met Zilvervloot Sparen en JongWijs regelt u het in één keer goed voor uw kind.
Met het bekende Zilvervloot Sparen spaart u een mooi startkapitaal voor

uw (klein)kind bij elkaar. JongWijs is voor uw kind zélf.

Kom sparen en krijg een cadeautje*

Borgraad Financieel Advies
Oud Loosdrechtsedijk 252
1231 NH Loosdrecht
T 035 - 656 30 30
E info@borgraad.nl
I www.borgraad.nl
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2 uur drankjes (Hollands ass.)  
& 3 gangen keuze menu 

    All-in € 25,00 p.p. 
 Kids t/m 12 jaar € 12,50 p.p. 

V.a. oktober vrij-, zater- & zondag 17 uur 
info & reserveringen: ottenhome.nl  

 

NNNiiieeeuuuwww,,,   dddeeezzzeee   wwwiiinnnttteeerrr:::      

   LEZERS SCHRIJVEN.....

Een wassen neus

De meerderheid van de gemeenteraad is vorige week 
akkoord gegaan met het verzoek van wethouder 
Boermans (D66) om 50.000 euro uit de algemene 
reserve te gebruiken om ‘het proces om (in 2028) te 
komen tot één gemeente Gooi- en Vecht te ondersteu-
nen’. 

Sandra van Rijkom (PvdA-GroenLinks) vroeg  wet-
houder Boermans naar het draagvlak in de regio 
voor dit Wijdemeerse idee, maar de wethouder kon 
daar geen antwoord op geven en stelde voor de kran-
ten in de gaten te houden. Blijkbaar is er geen regio-
nale afstemming geweest en acteert het Wijdemeerse 
college alleen. Dat maakt de vrijgemaakte 50.000 
euro tot een wassen neus. 

Bovendien schrijft de Provincie op 4 september geen 
heil te zien in het Wijdemeerse voorstel om de fusie 
met Hilversum over te slaan. De fusie met Hilversum 
gaat door en wij als ChristenUnie Wijdemeren zijn 
daar voorstander van.

Het geeft ons de kans een brede financiële, admi-
nistratieve en dienstverlenende basis op te bouwen. 

En die stevige basis is wat ons betreft een absolute 
vereiste om de totaalfusie naar één gemeente in de 
toekomst succesvol te laten zijn.

Ironisch was dan ook dat wethouder Klink (VVD) 
Hilversum enkele minuten later plots een ‘goede 
buur’ noemde.  Hilversum is namelijk als enige ge-
meente in de regio bereid Wijdemeren als gastheer 
te ondersteunen met de financiële administratie, iets 
dat Wijdemeren niet kan op eigen kracht. 

Zo langzamerhand rijst bij ons de vraag: in wiens be-
lang houdt het college de fusie met Hilversum tegen, 
nu het college wel toewerkt naar één regionale fusie 
over tien jaar? Geloven ze werkelijk dat we het als ge-
meente Wijdemeren nog tien jaar kunnen uitzingen, 
zonder life support van onze ‘goede buur’? Daar zal 
de nu toegezegde 50.000 euro niets aan veranderen.

Namens ChristenUnie Wijdemeren,

Esther Kaper
Niels Bruinius

Reageren: esther.kaper@wijdemeren.christenunie.nl 
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Sport

Het is Nederhorst niet gelukt 
om een punt over te houden bij 
de seizoenopening. Net als het 
afgelopen seizoen wist de ploeg 
geen punt te pakken van Was-
meer. De 0-1 bij de rust werd 
ook de eindstand, mede door-
dat verdediger Verdam van de 
Hilversummers op miraculeu-
ze wijze een inzet van Luuk van 
Huisstede met een omhaal van 
de doellijn wist te werken. De 
anders gevallen 1-1 had mis-
schien wel verdiend geweest 
voor de Bergers die niet groots 
voetbalden maar wel een ge-
dreven inzet toonden. Volgen-
de week gaat Nederhorst naar 
Waterwijk om te kijken of de 
eerste competitiepunten bin-
nen gehaald kunnen worden.

Senioren
Nederhorst -2 begon voortva-
rend en nam al in de 4e minuut 
een 1-0 voorsprong op ‘s- Gra-
veland- 2. Hierna mogelijkhe-
den om de score op te voeren 
maar de mooiste kansen bleven 
onbenut. Na 34 minuten viel 
de gelijkmaker en vlak voor 
rust pakten de gasten zelfs een 
voorsprong toen Nederhorst 
lange tijd in ondertal speelde. 
Na de pauze bleef het spannend 
tot vlak voor tijd SVS de 1-3 
binnen werkte en Nederhorst- 
2 zo zijn eerste competitiever-
lies bezorgde.
Nederhorst- 3 won knap met 
4-2 van Sporting Almere 3 o.a. 
via een treffer van John Wewer. 
Ook het vierde pakte de volle 

winst. In de uitwedstrijd te-
gen TOG- 4 behaalde men een 
fraaie 1-4 zege en is de start van 
de competitie veelbelovend te 
noemen..
Jeugd
JO15-1 versloegen tegen een 
vervelende tegenstander Ab-
coude JO15-1 met 6-4. De 
Vecht JO15-2 was met 6-2 
Nederhorst JO15-2 de baas. 
Bij de onder 13 teams won-
nen JO13-1 thuis met 7-3 van 
Huizen JO13-2 en won Loos-
drecht JO13-3 van JO13-2 met 
8-3. De meiden O13-1 konden 
het tegen ‘t Gooi MO13-1 leuk 
meekomen maar verloren uit-
eindelijk met 4-1.
Meer info: zie www.vvnederhorst.
org of facebook.

Voetballen in Nederhorst 

Nipt verlies openingswedstrijd
Het eerste half uur waren Eem-
nes en ASV ’65 aan elkaar ge-
waagd. Doordat coach Herman 
Blokker
Andrew Chau en Mika Kisjes 
inbracht kwam er meer lijn in 
het spel van de Ankeveners. 
Fabian Blokker pegelde met 
een geweldig afstandsschot de 
0-1 tegen de touwen. De goalie 
van Eemnes stond verstijfd tus-
sen de palen. Daarna schoot de 
uitstekend op het middenveld 
spelende Fabian Degekamp 
nog op de lat. Eemnes had soms 
wat kleine tegenstootjes, maar 
de goed spelende libero Ronald 
Lindenberg ving dit achterin 
goed op. Voorstopper Danny 
te Kloese viel op door zijn rust 
aan de bal en zijn onderschep-
pingsvermogen. Goalie Danny 
van Hal maakte een zeer solide 
indruk en deed voetballend 
goed mee, hetgeen de Anke-
veense defensie vleugels gaf. 
Na rust een dominerend ASV 
‘65 dat via Andrew Chau op 
0-2 kwam. Bram Schouten die 
na een blessure weer op de weg 
terug is, maakte de 0-3. Voor 

de statistiek scoorde Eemnes 
nog de 1-3.

1e elftal verliest van Baarn
In Baarn ging het spel in de 
eerste competitiewedstrijd 20 
minuten  gelijk op en bleef de 
brilstand gehandhaafd. Maar 
door veel persoonlijke fouten 
kwam Baarn daarna in een 
kwartier tijd op een 4-0 voor-
sprong. Vlak voor rust werd 
het zelfs 5-0. Deze stand bleef 
tot diep in de tweede helft 
staan. Doch toen de thuisploeg 
respectievelijk de 6 en de 7-0 
binnenschoot gingen de kopjes 
aan Ankeveense zijde omlaag. 
Uiteindelijk liep Baarn uit naar 
10-0. Een geweldige afstraffing 
dus voor de jonge ploeg van 
Yoessef Bouali. De ploeg is erg 
jong en moet leren van de ge-
maakte fouten. Komende zater-
dag speelt het keurkorps thuis 
tegen BVV ‘31 uit Blaricum. 
Komt allen om the boys aan te 
moedigen, want ze hebben wel 
een beetje extra morele steun 
nodig in deze fase.

Voetballen in Ankeveen

2e elftal wint van Eemnes

Het 2e heeft de goede serie be-
kerwedstrijden een goed ver-
volg gegeven met een 1-3 winst 
op Nederhorst-2. Het startte en 
speelde niet zo goed als de af-
gelopen weken. Het wist voor 
rust de vroeg opgelopen ach-
terstand om te zetten in een 1-2 
voorsprong via aanvoerder Erik 
Heijnen (schitterende volley) 
en David Scholtes (na scrim-
mage). Die stand bleef lang op 
het scorebord staan. Totdat een 
corner van Lasse Spall met het 
hoofd verlengd werd door Hans 
Peter van den Heuvel en Robin 
Boeijink 1-3 binnenkopte. 
Senioren
Een hattrick van Martijn Mil-
tenburg was niet genoeg voor 
Za2 om te winnen van SVM in 

Maartensdijk: 4-3 verlies. VR1 
had het moeilijk met Wou-
denberg VR1, maar door twee 
doelpunten van Kaylee Stoops 
speelde het toch gelijk: 2-2. Het 
3e kende een vliegende start: 
7-0 winst op AS’80 9. 35+1 de-
buteerde in de voor hun nieuwe 
spelvorm met een 2-2 gelijkspel 
tegen Elinkwijk. 35+2 trof in 
Nieuw Utrecht een hele goeie 
tegenstander en verloor kans-
loos met 11-3. De wedstrijd van 
het 1e bij vv De Dreef werd af-
gelast.
Jeugd onder 15
Spektakel in de laatste minuten 
bij JO15-1 tegen AS’80 JO15-2. 
Vlak voor tijd leken de gasten 
de winst te pakken door 2-3 te 
scoren. In de allerlaatste mi-

nuut werd het toch nog gelijk 
door een strafschop van Stan 
de Brouwer. JO15-2 maakte het 
minder spannend en won met 
4-1 van Victoria JO15-6. MO15-
1 tegen ’t Gooi MO15-1 was een 
hele leuke meidenwedstrijd met 
een terechte 2-2 eindstand.
Dag van Sportief Gedrag
Komende zaterdag staat in het 
teken van Sportief Gedrag. De 
aanvoerders van de teams zullen 
een verklaring ondertekenen en 
krijgen nieuwe aanvoerdersban-
den. In de weken daarna zal de 
commissie Sportief Gedrag met 
alle teams spreken over dit the-
ma. Wethouder van Rijn opent 
de dag.

Voetballen in ’s-Graveland 

Tweede start met winst in competitie

WIJDEMEREN - Op zaterdag 
13 oktober starten de eerste 
schaatslessen. Ben je tussen 
de 6 en 12 jaar oud? Heb je het 
schaatsen al een beetje onder 
de knie of wil je het juist leren? 
Dan kun je lid worden van de 
Schaats- & Hardrijdersvereni-
ging De 5 Dorpen.

Je krijgt dan elke week op zater-
dagmiddag schaatsles van onze 
begeleiders op de Jaap Eden-
baan in Amsterdam. De inde-
ling van de groepen gebeurt 
zoveel mogelijk op niveau en 
leeftijd en onder begeleiding 
van twee meesters en/of juffen 
doe je samen met ongeveer 12 
andere kinderen oefeningen, 
spelletjes en schaats je rondjes 

op de grote baan. Er worden 
ook allerlei activiteiten georga-
niseerd, bijvoorbeeld de Elfste-
dentocht en Jagermeester. Aan 
het einde van het seizoen kun 
je een proef afleggen, waarna 
je een KNSB-schaatsvaardig-
heidsdiploma ontvangt. Ben 
je 12 jaar of ouder, dan kan je 
schaatsen op het trainingsuur 
(keuze uit meerdere avonden) 
en als je het leuk vindt kan je 
ook de keuze maken om wed-
strijden te schaatsen.
Ben je enthousiast geworden 
en lijkt het je leuk om mee te 
doen? Kijk dan op onze site 
www.de5dorpen.nl. Daar vind 
je onder andere informatie over 
de kosten, de exacte lestijd en 
hoe je je kunt aanmelden.

Kom jeugdschaatsen bij De 5 Dorpen

KORTENHOEF- De redactie stel-
de een aantal vragen aan Bou-
winvest dat per 1 oktober eige-
naar is van woon-zorgcomplex 
Veenstaete in Kortenhoef. 

Heeft Bouwinvest bij de 
onderhandelingen bedongen 
dat algemene ruimtes als het 
restaurant, de kapper, het 
winkeltje, het Wijdehuis en de 
psycho-geriatrische afdeling 
leeg moeten worden opgele-
verd bij koop? 
Nee. Dat is niet bedongen, en 
ook zeker niet de bedoeling. 
Het complex is juist interessant 
omdát deze diensten worden 
aangeboden. In die visie van 
Bouwinvest zijn het juist deze 
diensten die het gebouw bij uit-
stek geschikt maken voor een 

oudere doelgroep, of mensen 
met een zorgvraag. 
Heeft Bouwinvest het plan 
om alleen de appartementen 
te verhuren? Of wil uw bedrijf 
de extra ruimtes verhuren 
aan een zorginstelling? 
Inovum huurt een deel van het 
gebouw terug voor minimaal 
10 jaar waar cliënten met een 
zware zorgvraag terecht kun-
nen (dat gebeurde tot nu toe 
ook al). Tevens is en blijft zij de 
aanbieder van voorkeur voor 
de bewoners van Veenstaete. 
Anders gezegd, weet Bou-
winvest al welke functie 
Veenstaete zal krijgen, 
woningbouw of in combinatie 
met zorg? 
De combinatie van wonen met 
zorg. Het gebouw wordt aan-

Bouwinvest ‘Veenstaete geschikt’ 
gekocht door het Bouwinvest 
Healthcare Fund, dat zich richt 
op zorghuisvesting. 
Klopt het dat u de sociale 
huurappartementen kunt 
omzetten in vrije sector huur? 
Er zijn geen beperkingen van 
kracht op de appartementen in 
het gebouw. 
Bent u op de hoogte van 
het feit dat er onrust is in de 
lokale politiek en onder de 
bewoners (+ familie) over het 
eventueel verlies van extra 
faciliteiten? 
Wij zijn inmiddels op de hoog-
te gebracht, en zoals uit onze 
antwoorden mag blijken, hoog-
lijk verbaasd, aangezien wij 
juist de dienstverlening willen 
handhaven en weer een stap 
verder willen brengen. 

Door: Ad van Benschop, Dick Blom en Marc Degekamp
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Op 1 oktober gaat restaurant 1244 in Ankeveen officieel open. Thom Klarenbeek en Mitch van Egmond en hun 
partners leggen de laatste hand aan het interieur. 

Ze was klaar voor de Amster-
dam City Swim, onze redacteur 
Saskia Luijer. Dus toen op 9 

september de zwemtocht werd 
afgelast omdat het grachten-
water te veel E-coli bacteriën 

bevatte, was dat toch wel een 
teleurstelling. Als sportief al-
ternatief vloog Saskia afgelo-

pen vrijdag naar Londen voor 
de Engelse variant: de London 
City Swim.

Beide City Swims hebben als 
doel om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor onderzoek 
naar de dodelijke zenuw- en 
spierziekte ALS (amytrofische 
laterale sclerose) of internati-
onaal ook wel MND (motor 
neurone disease) genoemd. 
Daarom waren de deelnemers 
uit Amsterdam ook van har-
te welkom bij het zustereve-
nement op 21 september in 
London. Een ludieke kans om 
in plaats van een tochtje door 
de Amstel en de grachten nu 
het water van de Royal Victo-
ria Dock te trotseren. Het licht 
zilte water in een havenarm van 
de Theems. 

Harde wind
Even leek de harde wind nog 
roet in het eten te gooien, want 
op Schiphol waren veel vluch-
ten geannuleerd vanwege de 
storm. Gelukkig was Saskia al 
overzees voor het KNMI code 
geel afkondigde, maar ook in 
Londen werd het programma 
aangepast. De organisatie kort-
te de zwemroute in, omdat de 
hoge golfslag te veel risico’s met 
zich meebracht. Desalniette-

min waagden een kleine 600 
deelnemers de sprong om sa-
men de strijd aan te gaan tegen 
ALS/MND. Met een watertem-
peratuur van 17.5 graden, wat 
warmer was dan de buitentem-
peratuur, waren de condities 
verder immers prima. Het ge-
voel van saamhorigheid en de 
drive om voor dit goede doel te 
zwemmen deed de rest.

Contrast
“Wat nog ‘t meeste indruk 
maakte” vertelde Saskia na af-
loop “waren niet al die gezonde 
zwemmers met hun sportieve 
prestaties en hun inzet om zo 
veel mogelijk sponsorgeld op 
te halen. Nee, het waren de 
ALS-patiënten, die zo goed 
en zo kwaad als dat ging, zelf 
zwemmend of liggend op een 
drijfplank, vergezeld door fa-
milie en vrienden het parcours 
aflegden. Daarvoor doe je dit. 
Hier gaat het om. En juist om-
dat je zelf zo’n sterk lijf hebt 
en de City Swim je nauwelijks 
moeite kost, is het contrast zo 
groot. Ik kijk nu al uit naar vol-
gend jaar, om dan echt mee te 
doen in Amsterdam, maar dat 
toekomstbeeld is voor velen 
van hen veel onzekerder.”

Van Amsterdam naar London




