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Zeer geslaagd Rondje
Nederhorst den Berg
Door: Nikwi Hoogland
NEDERHORST DEN BERG – Afgelopen zaterdag 6 oktober waren huidige en nieuwe bewoners uitgenodigd voor een uniek Rondje Nederhorst den Berg. Het weer was fantastisch, er liep een enthousiaste groep mee en de route was perfect uitgestippeld door Gretha Jager. Hieronder staat in
vogelvlucht wat er deze dag van 10:00 tot 15:00 allemaal is gebeurd. Voor diegene die erbij waren,
bedankt voor het deelnemen. Diegene die het hebben gemist, wellicht volgend jaar een nieuw
Rondje, nieuwe kansen.
Op een dag als deze zie je hoe
verbonden het dorp is met elkaar, iedereen helpt en iedereen draagt iets bij. Door de
inzet van allemaal bedrijven in
Nederhorst den Berg, kon deze
dag worden verwezenlijkt. De
dag begon met een korte toespraak van burgemeester Freek
Ossel bij het Sociaal Cultureel
Centrum. Zowel de Historische Kring, de Bibliotheek,
Thuizbij, Versa Welzijn en het
Sociaal Cultureel Centrum zelf
gaven in het kort informatie
over wat zij doen. Daarna liep
iedereen naar de brandweer
voor een rondleiding. De groep
werd in tweeën gesplitst en
de ene groep kreeg uitleg van
brandweerman Nick en de andere van brandweerman Bart.
Een zeer informatieve en goede
rondleiding. Een blik werpen

in de kazerne, de brandweerauto en ook de duikauto. Na dit
deel van het programma was
het tijd voor een kopje koffie bij
de Sporthal.
Oefening voor thuis
Vanuit de Sporthal wandelde de groep door richting het
volleybalveld. Daar stond de
Bergse Runners Club klaar om
uitleg te geven. Maar het werd
niet zomaar uitleg, er zat ook
een oefening bij. Deze oefening
zorgt voor focus, zeker als je
moet focussen tijdens het hardlopen. De groep mocht per
tweetal tegenover elkaar staan.
Vervolgens moest persoon A
het cijfer 1 roepen, persoon B
het cijfer 2 en persoon A weer
het cijfer 3. Daarna werd het
wat ingewikkelder en moest er
op het cijfer 2 geklapt worden.
Dus 1, klap, 3. Dat klinkt heel

makkelijk, maar doe dat maar
eens thuis.
Boottochtje
De Volleybal Club liet een demonstratie zien van hun sport.
En vervolgens kon iedereen te
voet naar de brandweersteiger.
Daar lagen drie boten klaar.
Een sloep, een GIG en een
brandweerboot. De zon scheen
en daardoor was een tochtje op
het water zeer aangenaam. De
drie boten gingen rechtstreeks
van de brandweersteiger naar
de boodschappensteiger. Vanaf daar kon iedereen naar het
Spiegelhuys lopen voor een
verzorgde lunch.
Kerk, kasteel en manege
De luxe broodjes bevielen goed
en de rondleiding werd met
frisse energie hervat richting
de Willibrordkerk. Een interessante uitleg over de oorsprong

van de kerk en ook kwam de
mythe van Nederhorst den
Berg aan bod. De wandeling
zette zich voort naar het Kasteel. Bij sommigen bekend door
Olivier B. Bommel, de strip van
Marten Toonder. Met een duidelijke uitleg over het kasteel
kon iedereen even een korte
rustpauze nemen in een huifkar. De huifkar, ter beschikking
gesteld door de boerderij op de
Reeweg, vertrok naar Manege
Laanhoeve. Hier werd uitleg
gegeven over de manege, de
werkzaamheden en wat de manege zoal aanbiedt. De een na

laatste stop voor de rondleiding
was bij de tennisbaan en de
voetbalclub.
Einde programma
Het programma eindigde bij
Kidswereld. Daar vond de borrel plaats en konden mensen
gezellig kletsen over de dag. Na
afloop kreeg iedereen een goed
gevulde goodiebag met flyers,
kortingsbonnen, gadgets en
meer. Er wordt al gekeken naar
een soortgelijk event voor volgend jaar. Bent u dan weer of
ook van de partij?
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2

RK Kerk Wijdemeren

035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 47 62
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900-15 15
088 - 753 17 53
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
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
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
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

030 - 6004750
035 - 3030965
035 - 6569785
035 - 5338982
0294 - 419260
035 - 5826035
06 -10566343
06 - 33890949
035 - 6281381

Scholen:
Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

0294 - 251351
0294 - 251522
0294 - 253336
035 - 6561019
035 - 6560408
035 - 6561370
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
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

w H. Vitus
Zo. 14 oktober: 10.30 uur: euch
w H. Antonius
Zo. 14 oktober: 9.30 uur:
Geen opgave		
w St. Martinus
Za. 13 oktober: 9.30 uur:
Geen opgave
w OLV Hemelvaart
Zo. 14 oktober: 9.30 uur:
Geen opgave

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.

PKN Gemeenten

w Willibrordkerk
Zo. 14 oktober: 10.00 uur:
Dhr. F. Flantua.
w De Graankorrel
Zo. 14 oktober: 10.00 uur:
Ds. K. de Waard.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 14 oktober: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 14 oktober: 9.30 uur:
Ds. J.W. Wind.
w Oec. Streekgemeente
Zo. 14 oktober: Dienst van woord
en tafel met Corrie van Egmond.

Heeft u vragen over uitvaartverzorging, -verzekeringen?
Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur
van 16.00 tot 17.00 uur.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.
Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Streek Gemeenten

w Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 14 oktober: 10.00 uur:
Br. G. Kiers.

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

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

uw persoonlijke reisadviseurs

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

Adverteren:
weekbladwijde
meren.nl

Afwezig Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 22-10-2018 tot vrijdag 26-10-2018
voor SPOEDGEVALLEN.
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854
Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen! In geval van NOOD kunt
u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends afgeven bij de
assistente van huisartspraktijk Overmeer

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD

WAT

WAAR

tot 14 okt.		
wo. 10 okt. 19.30 u.
wo. 10 okt. 20.15 u.
12- 14 okt.		
13 t/m 21 okt. 11.00 u.
vr. 12 okt.
20.00 u.
vr. 12 okt.
20.00 u.
za. 13 okt.
14.00 u.
zo. 14 okt.
10 / 13 u.
zo. 14 okt.
13.00 u.
ma. 15 okt. 20.00 u.
di. 16 okt.
13.30 u.
16-20 okt.
20.00 u.

Kiezen ‘Ondernemer van het Jaar’
Infoavond Energie Coöperatie
Film: La La Land
Weekend Klassieke Muziek Jagthuis
Expositie St. Kunstbezit ’s-Graveland
Lezing kunstenaar Joop v Huisstede
ALV Ankeveense IJsclub
Spelletjesmiddag Zonnebloem
Gooilust en Trompenburgh
Expositieverkoop Wim van den Bos
Startbijeenkomst Waterexperiment
Bingo Zonnebloem KAG
DSO toneel ‘Sophie’

wijdemeren.nl/ ondern….
Landgoedwinkel,Rading 1B,Ld
Dillewijn, Ankeveen
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Oude School, Kortenhoef
Bergplaats, Kerklaan 7, NdB.
IJsclub, Stichts End 22A
Grand Café Emtinckhof, Ldr.
Vertr. Gooilust, ’s-Graveland
SCC, Blijklaan 1, NdB.
De Vrijbuiter, Oud-Ldr.dijk
’t Achterom, Kerklaan, K’hoef
Cult. Centr. K’hoef, Parklaan
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Politiek

Door: Saskia Luijer

Wijdemeren kiest voor 1 gemeente Gooi en Vecht
Donderdag 4 oktober sprak de
commissie Bestuur en Middelen
over de briefuitwisseling tussen
de provincie Noord-Holland en
het Wijdemeerse college van
B&W over de Arhi-procedure.
Zoals bekend heeft de provincie
Noord-Holland een procedure gestart voor gemeentelijke
herindeling in de regio Gooi en
Vechtstreek. Daarbij zet de provincie in op een fusie tussen de
gemeenten Hilversum en Wijdemeren, terwijl het standpunt van
de meerderheid van onze huidige gemeenteraad is om te streven naar één gemeente Gooi en
Vechtstreek. Uit recente briefuitwisseling blijkt dat de provincie
vasthoudt aan de ingezette koers.
De looptijd hiervan is echter onduidelijk, omdat de Arhi-procedure is verlengd in afwachting
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van het nieuwe beleidskader dat
door de minister van BKZ moet
worden vastgesteld.
Verschillende reacties
Stan Poels concludeerde namens
PvdA-GrL dat het huidige college geen poot aan de grond krijgt
in Haarlem. Hij meende ook
dat er in de regio geen draagvlak is voor het Wijdemeerse
standpunt. Daarbij haalde hij
aan dat de gemeenten Blaricum
en Laren zelfs naar de provincie
Utrecht willen overstappen om
een fusie te ontlopen. Zijn partij
gaat er nog steeds vanuit dat voor
meer regionale bestuurskracht
de regio niet per se tot één grote gemeente hoeft te fuseren, dat
kan ook in de vorm van drie kleinere. Gert Zagt, voorman van
De Lokale Partij, zag het kaarten-

huis van de regio ook een beetje
instorten. Weesp gaat naar Amsterdam en Blaricum en Laren
kijken de andere kant op. “Wat
is scenario B?” was zijn vraag
aan wethouder Joost Boermans.
Waarbij hij tevens adviseerde om
een onderzoek te initiëren naar
de toegenomen bestuurskracht
in de eigen gemeente. René
Voigt (DorpsBelangen) wilde er
eigenlijk niet al te veel woorden
aan vuil maken. Hij hoopt dat
Blaricum en Laren weer ‘bij zinnen komen’ en wil vooral energie
steken in het proces naar één gemeente. Dat deelde CDA’er Jan
Verbruggen, met de aanvulling
dat er wel snel actie nodig is om
ons standpunt te onderbouwen.
“We zitten in blessuretijd” meldde hij. Ook Sieta Vermeulen
(VVD) verwacht een actieve rol

van de wethouder om steun te
vragen voor de koers van Wijdemeren. Haar partij ziet niets in
een fusie met alleen Hilversum.
Zij vinden het belangrijk om als
regio één vuist te maken. D66’er
Mario Wouters sprak tenslotte
z’n vertrouwen uit in zijn wethouder. “Het gaat allemaal goed
komen” was zijn oordeel.
Lange adem
Met die geruststelling kwam
Joost Boermans nog niet. De
wethouder met bestuurlijke
vernieuwing in zijn portefeuille noemde het ‘een proces van
lange adem’. De suggestie om
zelf een onderzoek naar de bestuurskracht van Wijdemeren
te doen wees hij af. Het college
heeft immers aan de provincie
voorgesteld om het eerder uit-

gevoerde onderzoek nog eens
tegen het licht houden. Daarbij
benadrukte Boermans dat er fors
in de ambtelijke organisatie is
geïnvesteerd, maar dat we er nog
niet zijn. Verder lichtte hij toe dat
de gemeente al op vele terreinen
met Hilversum samenwerkt en
dat zo nodig zal versterken. In
een fusie met enkel Hilversum
ziet men echter geen toekomst
omdat grotere gemeenten de regio juist verder uiteen drijft. De
slagkracht van Gooi en Vechtstreek kan alleen verbeteren als je
één gemeente realiseert. Vanuit
die gedachte denkt de wethouder
nog helemaal niet aan opgeven of
het ontwikkelen van een scenario
B, C of D. Hij blijft kiezen voor de
koers van Wijdemeren en hoopt
dat andere gemeenten dit volgen.
Of zoals hij zelf zei: “Alle kikkers
op het rechte pad”.

Mobiel scheidingsstation nu ook in Wijdemeren
Voor wie wat verder van een
scheidingsstation woont, is het
wegbrengen van grof huishoudelijk afval soms best een opgave. Daarom heeft de Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst
(GAD) sinds 2017 een mobiel
scheidingsstation. Vanaf deze
maand staat het mobiele scheidingsstation ook in Wijdemeren
Woensdag 3 oktober konden inwoners van Kortenhoef
hun grof huishoudelijk afval

kwijt aan de Curtevenneweg,
bij winkelcentrum De Meenthof. Voortaan keert het scheidingsstation hier elke eerste
woensdag van de maand terug. De woensdagen erna doet
het mobiele scheidingsstation
Nieuw-Loosdrecht (Lindelaan,
bij winkelgebied Lindeplein),
Oud-Loosdrecht (Vuntuslaan,
op de parkeerplaats bij de zendermast) en Nederhorst den
Berg (Voorstraat, plein bij de
muziektent) aan. Daarna begint de nieuwe maand weer in

Objectiviteit en kinderpardon
In de tekst over een Ruimer
Kinderpardon in het blad van
week 39 heeft uw redacteur de
regel van de objectiviteit geschonden. Er stond: ‘Het was
op z’n zachtst gezegd opvallend
dat in Wijdemeren maar liefst
7 raadsleden tegen een ruimer
kinderpardon stemden’. Dat is
natuurlijk teveel eigen mening
van de redacteur. Hij liet zich
meeslepen door zijn passie
voor de kinderen die kunnen

worden uitgewezen. Ter verduidelijking, het ging om een
motie waarin de gemeente via
de Ver. Ned. Gemeenten aan de
Tweede Kamer en de regering
vraagt om de procedure voor
een kinderpardon te versoepelen. Het noemen van de 7
raadsleden die tegen de motie
stemden, was zeker niet bedoeld als hetze. Voor wie zich
gestoord heeft aan het bericht,
excuus.
(Herman Stuijver).

Kortenhoef. Elke eerste zaterdag van de maand is het mobiele scheidingsstation te vinden
in Ankeveen (op de parkeerplaats naaste de kerk, tijdens de
markt).
Met het uitbreiden van de
standplaatsen van onder an-

dere Muiden en Weesp naar
Wijdemeren hoopt de GAD
het makkelijker te maken voor
mensen, die niet dicht bij een
scheidingsstation wonen, om
kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval gescheiden
aan te bieden. Dit geldt echter

niet voor klein chemisch afval
(KCA); dit moet nog steeds
naar het reguliere scheidingsstation gebracht worden. Alle
locaties en data zijn te vinden
op de website van de GAD,
www.gad.nl.

Rabobank keert € 235.000 uit
aan lokale projecten

WIJDEMEREN - De jaarlijkse
coöperatiebijeenkomst voor
leden van Rabobank Gooi en
Vechtstreek zorgde maandagavond 1 oktober voor een volle
zaal in theater Spant! in Bussum.
Op het programma stond o.a.
een optreden van Meesterkok
Rudolph van Veen. Deze beroemde tv- kok en Meesterpatissier gaf de bezoekers een persoonlijk kijkje in zijn culinaire
wereld. Zonder keukengeheimen, vol energie en ongezouten haakte hij aan bij het Rabobank thema Banking for Food.
Zo bereidde hij op het podium
een heerlijk gerecht met ingrediënten die je normaal gesproken weg zou gooien. Rabobank

wil met haar missie ‘growing a
better world together’ een bijdrage leveren aan het voorkomen van voedselverspilling in
de regio.
51 organisaties
Johan Drost, directievoorzitter
van Rabobank Gooi en Vechtstreek, benadrukte aan de hand
van een overzicht van alle activiteiten die de bank organiseert
dat hij trots is op de rol die de
bank speelt in de lokale samenleving. Daarna werden met
hulp van Rudolph van Veen
de cheques van het Coöperatiefonds uitgereikt voor een
bedrag van in totaal 235.000
euro. Er waren 64 aanvragen,
waarvan er 11 niet aan de cri-

teria voldeden en drie werden
er niet geselecteerd. Zodat er
maar liefst 50 maatschappelijke
organisaties uit het Gooi en de
Vechtstreek een mooi bedrag
ontvingen voor door leden
aangedragen maatschappelijke
projecten.
Projecten voor Wijdemeren
Muziekeducatie Wijdemeren
LOL in Muziek; Koninklijke
Nederlandse Vereniging voor
Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) Project Weerstation &
Koordzonnewijzer, Gooi en
Vechtstreek;
Stichting de Moestuin van Jagtlust; aanleg invaliden-wc in de
Veldschuur
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Wijdemeertjes
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
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/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. 0294251451.
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 rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980

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.

Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

Bomenman Boomverzorging
Bos, boom en tuinonderhoud
Specialist in het onderhoud van bomen
WWW.DEBOMENMAN.NL

GARAGEVERKOOP
Zaterdag 13 oktober
Gabriëlgaarde 67 Kortenhoef
10.00-16.00 open
Voor ieder wat wils!!!

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

Gedroogd haardhout te
koop. 06-24920317

BOUW JE EIGEN WEBSITE
Workshop van 1 DAG 29/11
Of laten maken, kan ook!
www.SetWebsites.com

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
Heb je passie voor auto’s en ben
je toe een nieuwe baan? Loop
binnen bij Vakgarage
Richtlijn of bel 0294-252325
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.

Programma GooiTV
Vanaf 10 oktober zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- RegioHub gaat op bezoek bij de GAD op de open dag.
- In Derde Termijn praat Jan Kwekkeboom (GDP) met Ruud Bochardt
over de politieke commotie die ontstaan is rond de spoorwegovergang Comeniuslaan/Zwarteweg in Bussum.
- Er volgen weer de gesprekken met de burgemeesters van Gooise
Meren en Hilversum.
- TV Magazine gaat onder andere over: dierendag, paddenstoelen
en een voorleeslunch.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Uw sloot ook schoon?
Bel 06-24920317
DYNASTY personeel gezocht
we zijn op zoek naar een
collega die enkele dagen
in de week wil werken.
*Leeftijd niet belangrijk
info bel: 06-11921558
www.easyorganizing.nl
een opgeruimd leven zorgt
voor een opgeruimd hoofd
GROTE VLOOIENMARKT
ZONDAG 21 OKTOBER
SPORTHAL DE FUIK
Zuidsingel 54, KORTENHOEF
WWW.DONEVENTS.NL
Huishoudelijke hulp aanboden. Tel: 06 50283723

Postzegelverzamelingen te
koop gevraagd 0621873598
Wilt u ook af van die
lelijke kalknagels?
VOETZORG REEHORST
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
PHONEUSHOP
NOORDEREINDE 9
Wij bieden abonnementen:
KPN, Vodafone, Ziggo
T-Mobile, Tele2, enz.
ADVIES/VERKOOP/REPARATIE
Smartphone, Tablets en PC
Koffie & thee staat klaar
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9
’s-GRAVELAND

GEVRAAGD: Winkelpersoneel
voor de zaterdag. Slagerij
Han Janmaat, H’sumse Meent
035-6918697
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Gevraagd per direct
HAIRSTYLIST M/V
part-time of fulltime
KAPSALON LAPAPILLOTTE
Voor meer informatie
0613019471
*OKTOBER ACTIE*
Navel,tepel,mond,wenkbr.
Piercing € 25 p.s.
Behandeling volgens afspr
Bab’s Ink-Saloon NdB
Tel. 06 26 51 69 22
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Wijdemeren

Ook op
Facebook,
met honderden
views, likes, enz.

Parkinson
Café Laren
Donderdag 18 oktober is Peter
Rietdijk, fysiotherapeut aangesloten bij ParkNet, aanwezig.
Hij verzorgt bewegingssessies
voor individuen en groepen.
Peter zal vertellen en demonstreren hoe dit in de praktijk
werkt.
Adres: Amaris Theodotion,
Werkdroger 1, 1251CM Laren
(Ridderzaal). Toegang: gratis.
Zaal open om 14.00 uur. Zie
ook: www.parkinsoncafelaren.
nl

€ 16400,68
voor KWF
Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Wijdemeren heeft € 16400,68 opgebracht. Hartelijk dank voor
uw bijdrage. De opbrengst
in ’s-Graveland/Kortenhoef
was €5155,74, in Ankeveen €
1114,96, in Loosdrecht was €
6177,07 en in Nederhorst den
Berg was € 3952,91.
Wie de collectant heeft gemist
kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name
van KWF Kankerbestrijding
in Amsterdam.
Samen moeten én kunnen we
tegen kanker strijden want
helaas overlijden er nog jaarlijks 42.000 mensen aan kanker. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds
heel hard nodig. Zie KWF.NL
voor meer informatie.

Wij zijn
verhuisd!
Ons nieuwe adres:
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 - 656 12 87
info@birkhoffbv.nl
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13 oktober:
preventiekar NdB

Klaar voor de winter!

#mooiWijdemeren
@manonroest91

Officiële
bekendmakingen

Het is nog prachtig weer, maar onze
gladheidsbestrijders zijn al klaar voor de
winter. Vorige week was de zogenoemde
vlootschouw. Al het materieel is getest en
de strooiroutes zijn vastgesteld.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Samen tegen criminaliteit
Het is de landelijke Week van de
Veiligheid. Dit jaar is het thema
‘Ben jij voorbereid op criminaliteit?’.
In Wijdemeren zijn er diverse
activiteiten. Zo staat in Nederhorst
den Berg de preventiekar en
kunnen inwoners van NieuwLoosdrecht meedoen met een
oefening van de politie.

Preventiekar
Op zaterdag 13 oktober staat de
preventiekar op de Voorstraat in Nederhorst
den Berg. Hier kunt u van 12.00 uur tot

16.00 uur terecht om te horen wat u zelf
kunt doen om een woninginbraak te
voorkomen. Zo zorgen we samen voor een
veiliger woon- en leefomgeving.
Eerder dit jaar stond de preventiekar al in
Kortenhoef en Loosdrecht.

Boef in de wijk
Op woensdag 17 oktober oefent de politie
in Nieuw-Loosdrecht. Bewoners van
Nieuw-Loosdrecht kunnen meedoen aan
deze oefening door zich aan te melden
voor WhatsApp Buurt Preventie via
www.wabp.nl. Op deze avond zet de

Dag van de Mantelzorg
Op zaterdag 10 november 2018
is het de Dag van de Mantelzorg.
Zorgt u voor een ander? Wees welkom en geniet van een high tea,
film of volg een cursus!
Kursusprojekt Loosdrecht (3-Luik) geeft van
10.00 tot 12.00 uur onder andere cursussen
vogelvoederkransen, Italiaanse antipasti
en dessert maken. Van 14.00 tot 16.00 uur
kunt u onder andere Limoncello maken en
“schilderen uit je hart”. Inloop een half uur
voor aanvang.

High tea met extra’s
Versa Welzijn organiseert in alle
Wijdehuizen een high tea mét iets extra’s
van 14.30 tot 16.30 uur. In Loosdrecht

(3-Luik) is er muziek, in Kortenhoef
(Veenstaete) een handmassage en in
Nederhorst den Berg (Sociaal Cultureel
Centrum) maakt een sneltekenaar een
portret. Tot slot draait de film The Book
Club voor u in het Filmtheater van
Hilversum (Herenplein).

Aanmelden
De activiteiten zijn gratis.
Meld u vóór 3 november aan bij
mantelzorg2018@kploosdrecht.nl. Heeft
u vragen of hulp nodig bij het aanmelden?
Dan kunt u bij Herma Kleve van Versa
Welzijn terecht via (035) 62 31 1 00.
Meer informatie:
www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

politie een acteur in die zich voordoet als
een inbreker. Met de hulp van bewoners
zal de politie deze inbreker proberen aan te
houden. Na de oefening is er een evaluatie.
Hier kunt u samen met de politie bespreken
wat er goed ging en wat er de volgende
keer beter zou kunnen.
Via onze social mediakanalen houden wij u
op de hoogte van alle activiteiten en
geven wij tips. Volg dus ons twitteraccount
@gemwijdemeren en/of onze
facebookpagina voor alle updates.

Dag van de Duurzaamheid

Vandaag, woensdag 10 oktober, is het
de Dag van de Duurzaamheid.
Een goed moment om te kijken wat u
zelf kunt doen om bij te dragen aan de
energietransitie. Bijvoorbeeld door te
investeren in vloer-, muur- of dakisolatie
of door deel te nemen aan collectieve
energieopwekking. De Energiecoöperatie
Wijdemeren nodigt u uit voor een
dorpsgesprek over dit onderwerp. Vanaf
19:30 uur in de Landgoedwinkel, Rading 1b,
Loosdrecht. Aanmelden:
contact@energiecooperatiewijdemeren.nl.
>

Waterexperiment Loosdrecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht nodigt
150 omwonenden van de Loosdrechtse
Plassen uit om de waterkwaliteit in kaart
te brengen. Deelnemers die meedoen
aan ‘Het Schone Waterexperiment’
meten met verschillende hulpmiddelen de
waterkwaliteit.
Geïnteresseerd? Schrijf u in via
www.hetschonewaterexperiment.nl/loosdrecht.
Het verbeteren van de waterkwaliteit is
een belangrijk onderdeel van het
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
>

W
 ater in beweging

Van 13 t/m 21 oktober is er in de Oude
School in Kortenhoef een expositie met
het thema ‘Water in Beweging’. Naast
schilderijen van bekende schilders van de
Kortenhoefse School, zijn er ook niet
eerder vertoonde werken te zien.
De collectie hangt normaliter in het
gemeentehuis van Wijdemeren, onder
andere op de kamers van de wethouders.
De tentoonstelling is gratis en dagelijks
open tussen 11.00 en 17.00 uur.
Kortenhoefsedijk 145 in Kortenhoef.
Zie www.kunstwijdemeren.nl.
>

Ondersteuning minima

De gemeente kan financiële ondersteuning
bieden voor inwoners met een laag
inkomen. Zoals voor schoolboeken,
computers of huisraad. Ook bestaat
er een bijdrage voor de kosten die een
beperking met zich mee kan brengen.
De bijdrage vraagt u aan voor uzelf, uw
partner of inwonende kinderen. We kijken
naar uw inkomen en vermogen.
Zie voor meer informatie
www.wijdemeren.nl/ondersteuning.

Wijdemeren
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Boomonderhoud in Wijdemeren
Vanaf half oktober start aannemer Van Oostrum
Westbroek in de gemeente Wijdemeren met
verschillende werkzaamheden aan bomen.
Er wordt in eerste instantie gewerkt aan meldingen van
inwoners. Zo worden bijvoorbeeld de uitstekende takken
verwijderd van de knotwilgen langs de ’s-Gravelandsevaart.

Onderhoud
De meeste werkzaamheden zijn dit jaar in Nederhorst
den Berg en Oud-Loosdrecht. Het gaat hierbij om het
onderhoud en de kap van bomen. Bewoners worden
door de aannemer per brief geïnformeerd over deze
werkzaamheden.

Herplanten
Worden er meerdere bomen in één straat gekapt?
Dan informeert de gemeente de bewoners en overlegt
ook het herplanten van bomen. Uiteraard zijn er
mogelijkheden om met eigen voorstellen te komen.
De gemeente zorgt dan voor de juiste boom op de juiste
plaats. De gemeente herplant 75% van de gekapte bomen,
als het kan meer.

Meer informatie
Houd www.wijdemeren.nl en de social mediakanalen in de
gaten voor meer informatie of neem contact op met de
gemeente via bomen@wijdemeren.nl.

Officiële bekendmakingen
>

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 12: verbouwen landhuis (28.09.18)
- Zuidereinde 149: wijzigen bijgebouw naar woning
(26.09.18)

Kortenhoef

- Bernard van Beeklaan 70 straatzijde: kappen twee
lijsterbessen (27.09.18)
- Kortenhoefsedijk 71: realiseren bed & breakfast (01.10.18)
- Meenthof 17a: plaatsen logo en led strip (20.09.18)

Loosdrecht

- Eiland De Meent sectie I 115: vernieuwen steigers
(19.09.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 17: realiseren 21 appartementen
met zorgfunctie (26.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 234: plaatsen damwand (24.09.18)

Nederhorst den Berg

- Kerkstraat 22: maken overkapping (20.09.18)
- Middenweg sectie C 5021: verbreden watergang
(02.10.18)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Verlenging beslistermijn

Breukeleveen
- Herenweg 26a: bouwen woning

Loosdrecht

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a: bouwen woning

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

- Bistro De Garde, Zuidereinde 208, ’s-Graveland:
starten bedrijf
- Bob Groot Grondverzet BV, Koninginneweg 63,
Kortenhoef: veranderen bedrijf
- Waternet, Dwarsweg 24, Nederhorst den Berg:
veranderen inrichting
Tegen het indienen van een melding staat geen
bezwarenprocedure open.
Informatie kan worden verkregen bij de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
telefoon nummer (088) 633 3000.

>

Vrije boomkap

In het kader van boombeheer worden onderstaande
bomen gekapt. Er is geen kapvergunning nodig:

Verleende omgevingsvergunningen

- 3 lijsterbessen op de Nes van Meerkerklaan bij huis
nummer 30.

Loosdrecht

- 1 haagbeuk op de Schakel naast huis nummer 58.

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 7: bouwen garage (03.10.18)
- Noordereinde 141: plaatsen dakkapel voor- en
achterzijde (26.09.18)
- Noordereinde 293: verbouwen woning (26.09.18)

Festiviteiten

Kortenhoef

- Huijbert van Schadijcklaan 16: bouwen erker (26.09.18)
- Lambertzkade: kappen van twee essen en 10 wilgen
(21.09.18)

Loosdrecht

- Bloklaan 22a: graven van een watergang en plaatsen
beschoeiing (03.10.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 278: vernieuwen beschoeiing
(28.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 35: bouwen werktuigenberging
(28.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 38a: kappen één esdoorn
(23.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 137: bouwen botenloods
(28.09.18)

Nederhorst den Berg

- Wilgenlaan 8: bouwen woning (28.09.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

COLOFON

> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Nationaal Circus Barani VOF, evenemententerrein aan
de Tjalk, circusvoorstellingen op 12, 13 en 14 oktober
2018 (04.10.18)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (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.

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)
>

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

Kortenhoef
>

10 oktober 2018

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

- Vuntuslaan t.h.v. huisnr. 28 Loosdrecht: aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband
met handicap belanghebbende (03.10.18)
- Meidoornlaan t.h.v. huisnr. 7 Loosdrecht: aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband
met handicap belanghebbende (03.10.18)
- J.F. van Heumenhof t.h.v. huisnr. 15 Kortenhoef:
aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
in verband met handicap belanghebbende (24.09.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Persoonsregistratie
> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te
verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben
wij geen aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond
van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het college van
burgemeester en wethouders het voornemen het adres
ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie. Artikel
3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft
de gemeente de mogelijkheid om het voornemen
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan de belanghebbende.
Het betreft de volgende personen:
- J.J. de Jong, geboren 3 mei 1999, uit te schrijven Land
Onbekend per 28 augustus 2018
- A.W.J. Brouns, geboren 23 april 1990, uit te schrijven
Land Onbekend per 28 augustus 2018, dit geldt ook
voor haar 3 kinderen Rubio Brouns.
- I.P.N. van Munster, geboren 13 februari 1982, uit te
schrijven Land Onbekend per 5 oktober 2018
- T. Radl, geboren 24 april 1981, uit te schrijven Land
Onbekend per 5 oktober 2018
- N.J. Schrijver, geboren 10 juli 1992, uit te schrijven Land
Onbekend per 5 oktober 2018
- B. Tláskal, geboren 2 september 1981, uit te
schrijven Land Onbekend per 5 oktober 2018

> Voornemen tot ambtshalve
overschrijving

- K. Konicka naar Acacialaan 1 te Loosdrecht

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

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen definitief op te schorten:
- Brouns, A.W.J., geboren 23 april 1990 uit te schrijven
Land Onbekend per 28 augustus 2018
- Rubio Brouns, E, geboren 27 maart 2011 uit te schrijven
Land Onbekend per 28 augustus 2018
- Rubio Brouns, L geboren 7 juli 2013 uit te schrijven
Land Onbekend per 28 augustus 2018
- Rubio Brouns, F geboren 4 september 2014 uit te
schrijven Land Onbekend per 28 augustus 2018
- Geense,A geboren 13 januari 1986 uit te schrijven Land
Onbekend per 3 augustus 2018
- Von Grumbkow,R.A. geboren 12 mei 1961 uit te
schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018
- Kühn, A. geboren op 21 december 1993 uit te schrijven
Land Onbekend per 23 augustus 2018
- Savu, M geboren op 12 juni 1984 uit te schrijven Land
Onbekend per 24 augustus 2018
- Sekera,M. geboren op 26 december 1993 uit te
schrijven Land Onbekend per 23 augustus 2018

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, telefoonnummer 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 Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen

Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met 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)
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Ondernemers
Politiek

Jury ‘Ondernemer van het Jaar’ zoekt nog kandidaten
WIJDEMEREN- Gerlinde van der
Meer, Harold van de Wakker,
Hans van der Laan de Vries, Jan
Klink en Peter Landwaart, de
jury van ‘Ondernemer van het
Jaar’, wacht met spanning tot
14 oktober. Dan sluit de aanmelding voor de prestigieuze
titel ‘Ondernemer van het Jaar’.
Tot nu toe zijn er 35 reacties
binnen waarbij 16 verschillende bedrijven zijn aangemeld,
maar er is ruimte voor meer.

Bij deze eerste editie van Ondernemer van het Jaar, opgezet
door de gemeente Wijdemeren
in samenwerking met ondernemersvereniging Ondernemend
Wijdemeren, is gekozen voor
startende ondernemers. Wie
maximaal 5 jaar ondernemer is
(ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel) en wie zijn bedrijf heeft gevestigd in een van
de vijf Wijdemeerse dorpen
kan zich aanmelden. Uiteraard
maakt leeftijd niet uit. Starten-

de ondernemers kunnen ook
65+ zijn. De vijfkoppige jury
zal vooral letten op innovatieve
ideeën, onderscheidend vermogen en betrokkenheid bij de
lokale gemeenschap.
“Uit alle dorpen zijn er inschrijvingen, al zouden er
vooral uit Kortenhoef en
’s-Graveland meer inschrijvers mee mogen doen” vertelt
Gerlinde van der Meer. Zij is
strategisch beleidsmedewerker
van de gemeente, onder andere
gespecialiseerd in economische
zaken. Er zijn diverse soorten
bedrijven aangemeld, dus de
jury heeft wat te kiezen.
Starten
De jonge jachthaven-directeur
Hans van der Laan de Vries
weet uit ervaring dat een steuntje in de rug fijn is voor een startende ondernemer. “Nu heb ik
het langzaam maar zeker overgenomen van de familie. Maar
je kunt wat hobbels tegenkomen onderweg. Denk aan de
regelgeving, aan het vinden van
nieuwe klanten. Ook een startkapitaal kan lastig zijn.” Wijdemeren verschaft geen leningen

aan beginnende zakenlui. “Wel
kunnen wij ondernemers ter
wille zijn met adviezen. De gemeente helpt graag met informatie over regelgeving of door
te verwijzen voor subsidies
naar bijvoorbeeld de provincie” sluit wethouder Jan Klink
aan. De gemeente heeft zich
voorgenomen om in de nabije toekomst ondernemers in
Wijdemeren slagvaardiger bij
te staan. “Er wordt een Ondernemersloket opgezet. Samen
met Ondernemend Wijdemeren wil ik dat gaan invullen.”
Tot slot, Peter Landwaart. Die
vindt het op de eerste plaats belangrijk dat de ondernemers in
het zonnetje worden gezet. “Iedereen heeft behoefte aan een
schouderklopje.”
Naast afgevaardigden van de
gemeente en de ondernemers
telt de vakjury ook iemand uit
het bankwezen, niet onbelangrijk. Dat is Harold van de Wakker, directeur bedrijven van
de Rabobank Gooi en Vechtstreek.

de vragenlijsten die de deelnemers hebben ingevuld een
selectie maken. Een bezoek,
online of offline, aan het bedrijf is mogelijk. Er worden
drie kandidaten genomineerd.
Die worden gevraagd een video
van 1 minuut te maken om uit
te leggen waarom zij de beste
startende ondernemer zijn. Dat
filmpje verschijnt op de site van
de gemeente, met diverse links.
Vervolgens kunnen zijn via allerlei media campagne voeren.
Iedereen kan tot 11 november
stemmen op de site van Wijdemeren. Op de slotbijeenkomst
in restaurant Docks wordt de
‘Ondernemer van het Jaar’ bekend gemaakt. Die krijgt een
fraaie wisselbeker, een gratis
lidmaatschap van OW, 2500
euro voor een masterclass of
een training naar keuze. Plus
de eer om een jaar lang de beste
van de vijf dorpen te zijn.
U kunt zich nog (laten) aanmelden: www.wijdemeren.nl/
ondernemervanhetjaar.

3 genomineerden
De jury zal aan de hand van

Foto: (v.l.n.r.) 80 % van de jury:
Hans, Peter, Jan en Gerlinde

Opa en oma openen restaurant 1244
Door: Herman Stuijver
ANKEVEEN- Heel Ankeveen
was op maandag 1 oktober uitgelopen om de feestelijke opening van restaurant 1244 bij
te wonen. Oma Marie Klarenbeek en opa Willem Vermeulen mochten het papier voor
de spiksplinternieuwe keuken
weg scheuren.
Als iets duidelijk werd, dan is het
wel dat deze nieuwe loot aan de
horecaboom van Wijdemeren gedragen wordt door de Ankeveense
bevolking. Jong en oud, import en
autochtoon, rijk en arm, vrijwel
iedereen die zich betrokken voelt
bij het veendorp was present. Het
was stampvol op het openingsfeest
tussen 17.00 en 20.00 uur.
Blijkbaar gunt men de jonge ondernemers Thom Klarenbeek en
Mitch van Egmond een kans om
een gezellig restaurant te exploiteren. Het idee is opgeborreld bij
Eric Torsing, Wim Reijmerink en
Gé Leurs die reuring in het dorp
van belang vinden. Ze vonden
100 certificaathouders die ieder €
7500 wilden storten om de koop
van dit leegstaande pand mogelijk te maken. Dat vertelde Wim
Reijmerink die als een soort minister van financiën het koffertje met
de begroting scherp controleerde,

zei hij. Eric Torsing had zich een
avond lang verdiept in de historie
van het pand. En dat bracht een
indrukwekkend beeld naar voren.
Eeuwenlang was dit de centrale
plek in het dorp, waar je terecht
kon voor je pikketanissie, jandoedel, pierenverschrikker, hassebassie, afzakkertje, slaapmutsje en
opkikkertje. Hier richtte Willem
van Bree in 1887 de Ankeveense
ijsclub op, hier bakte bakker Van
Vliet vanaf 4 uur ’s ochtends zijn
meergranenbrood en hier frituurde Jan Patat zijn gesneden aardappels. Trouwens die Jan van Vliet
was ook prominent aanwezig bij
de opening. Na De Scheve Schaats
en de Veensche Plas is de inrichting van dit nieuwe restaurant volledig aangepakt.
Modern en sfeervol
Het heeft een moderne uitstraling
met veel grijs-zwarte tinten, terwijl de authentieke vormen van de
herberg van weleer gehandhaafd
zijn. Uniek is het ruime terras aan
de achterzijde met uitzicht op de
polder. Helaas was het te nat bij
de opening om te genieten van de
buitenlucht, maar ongetwijfeld zal
deze locatie vaak bezet zijn. Binnen passen de robuuste eikenhouten tafels en banken, ontworpen
en gemaakt door Jeroen Leurs,
in het interieur. Er is plaats voor

ongeveer 70 personen. Zoals het
hoort bij dit dorp, werden bijna
alle bouwwerkzaamheden verricht
door Ankeveense ondernemers.
Eric Torsing noemde ze allemaal
bij voornaam, alleen voor coördinator Gerard Klarenbeek maakte
hij een uitzondering. Chef-kok
Mitch van Egmond riep Robert
Boon naar voren, dat was zijn
culinaire leermeester vanaf zijn
14e. Nu is hijzelf 10 jaar later uitgegroeid tot een keukenprins die
het koken in de vingers heeft. Op

een voorproef-avond heeft Mitch
zijn kwaliteiten al bewezen. Zijn
horecavriend Thom zal dagelijks
met zijn team klaar staan om te laten voelen wat zijn filosofie van het
gastheerschap inhoudt. De heren
worden geassisteerd door Marloes en Nomi. Op die eerste oktober waren er veel vrienden die de
gasten voorzagen van drankjes en
hapjes, dat kon het viertal even niet
aan. Ankeveen gaat ervan dat de
jonge exploitanten zich met ziel en
zaligheid op het gastheerschap zul-

len storten. Ook van buiten Ankeveen is iedereen welkom uiteraard.
Van donderdag tot en met maandag geopend, vanaf 11 uur, voor
lunch en diner. ‘Kom de sfeer proeven’ vragen Thom en Mitch. Tot 15
oktober is er een openingsmenu
voor slechts € 24,88.
Restaurant 1244; Stichts End 50;
1255 PP Ankeveen; info@restaurant1244.nl; www.restaurant1244.
nl; tel: 035 – 5339155.
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Proef de herfst!

Samenleving

Spelt-vruchten- Voorleeslunch De Kuijer
notenbrood

€ 4,15
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wijnands

Installatie Service

Op vrijdag 5 oktober werd
tijdens de Nationale Voorleeslunch voorgelezen in
woonzorgcentrum De Kuijer.
Paula Holster, vaste Voorleeskracht van Bibliotheek Gooi en

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

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
R

RESTAURANT Robberse Eiland

Heeft iemand de kat van familie v.d. Linden gezien? Hij is
woensdagavond 19 september
uit huis gegaan, in de wijk De
Blijk in Nederhorst den Berg,
en niet meer teruggekomen.
De kat heeft helderblauwe
ogen, is wit/beige en heeft een

lange zwarte pluimstaart. De
kinderen missen hem erg. Indien u informatie heeft kunt
u contact opnemen met: 0626304427. Alvast dank voor het
meezoeken.

Bericht Kledingbank Kortenhoef
KORTENHOEF - De Kledingbank
Kortenhoef is inmiddels 2,5 jaar
met ziel en zaligheid bezig om
goed werk te doen met de kledingbank, we hebben inmiddels ons doel best bereikt.
Veel mensen weten ons inmiddels te vinden, zowel inbreng als
klanten die we heel erg blij kunnen maken, en gezellige mensen
die komen voor een praatje en
een bak koffie. Dit alles danken we mede aan de goedheid
van Johan en Peter Landwaart
(AH Kortenhoef) waar we zeer
dankbaar voor zijn.
De Kledingbank heeft inmiddels een flinke donatie kunnen
doen aan de Voedselbank, waar
helaas veel mensen uit Wijdemeren gebruik van maken.
Mede dankzij Leo [assistent
bedrijfsleider A.H.] die voor

ons een hele leuke inkoop heeft
gedaan. Wij hebben Leo ook
gevraagd om een volgend goed
doel uit te zoeken binnen Wijdemeren, hij heeft er zin in.
Onze dank en waardering gaan
ook uit naar onze mede-vrijwilligers: Beppie Theebe, Wil van
Dijk,
Erica en lieve hond Laila, Bert
Fine. En niet te vergeten onze
medeoprichtster Wil Fine die
tot ons groot verdriet op 16 september jl. is overleden, wij gaan
haar erg missen.
Lieve Albert A.H. dank je voor
alles wat je voor ons doet. Ook
danken wij Sherpa voor de
enorm goede, en vooral leuke
samenwerking.
Vragen? Wij zijn bereikbaar.
Gerda: 06-46750471 en Irma:
06-22338803.

Mosselpan met sausjes en verse friet
14,50

LEZERS SCHRIJVEN.....

Malse tournedos met een champignon
pepersaus en verse friet
18,50

De voordelen van een ‘Regionale Blazerspool’

www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208
Geldig van 3 t/m 17 oktober 2018

Adverteren:
weekbladwijdemeren.nl

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

de schillenboer en de kolenman die langs de deur kwamen.
De middag werd mede een
succes door de gesponseerde
lekkernijen van de plaatselijke
Albert Heijn.

Kat vermist

Door: Gerda en Irma
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.

meer, las voor aan een groep
ouderen van de dagbesteding.
De ouderen genoten van het
Voorleeslunchverhaal ‘Straatje’
van Yvonne Keuls, dat herinneringen aan vroeger opriep zoals

Dit was nu weer typisch zo’n klok/klepel verhaal. In
tegenstelling tot wat Jan van den Broeck vorige week
in deze krant namelijk suggereerde, staat de ‘Regionale Blazerspool’ beslist niet open voor ‘loslopende
muzikanten’. Deelname is alleen mogelijk voor muzikanten met een blaasinstrument die betalend lid zijn
van een officieel erkende muziekvereniging. Daar
hebben zij ook hun eerste prioriteit en daar vervullen
ze ook de bekende hand- en spandiensten die voor
het reilen en zeilen van elke vereniging zo belangrijk
zijn. De insteek van de Blazerspool is dat deze actieve
leden zonder extra kosten ook kunnen gaan spelen
bij muziekverenigingen die zijn aangesloten bij de
Blazerspool om zo voor een betere instrumentele bezetting van de blaasorkesten te zorgen. Dat hebben
we vrijdagavond 28 september jl. tijdens de bijeenkomst, waarbij alle muziekverenigingen uit Wijdemeren aanwezig waren, ook duidelijk uitgelegd. Omdat deze Blazerspool snel geactiveerd kan worden in
een zo breed mogelijke regio (dus zeker niet alleen

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,
met honderden
views, likes, enz.

in Wijdemeren) is de kans op succes groot. Binnen
onze vereniging hebben we zelfs leden uit Haarlem
en Amsterdam, waarmee ik maar wil zeggen dat
je geografisch niet te beperkt moet denken als je het
over het aantrekken van muzikanten hebt. Bovendien is het ontzettend leuk om nieuwe, onbekende
muzikanten in je orkest te verwelkomen. Nieuw
bloed werkt inspirerend. Alleen door enthousiast te
blijven en te werken aan nieuwe ideeën en interessante projecten, kunnen we onze (blaas)orkesten en
muziekverenigingen gezond, geïnspireerd en gezellig
houden. Maar dan moeten we wel met z’n allen de
schouders eronder zetten en initiatieven als de Blazerspool en nauwere samenwerking tussen muziekverenigingen in de regio en daarbuiten omarmen.
Pessimistische en deels op onjuiste aannames gebaseerde artikelen, zoals die van Jan van den Broeck
van Amicitia, werken daarbij niet echt motiverend.
Frank Senteur, voorzitter muziekvereniging de
Vriendschapskring.
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Evenementen
De Ankeveense Kermis weer voorbij
ANKEVEEN - Op 2, 4, 5, 6 en 7
oktober jl. is de kermis weer in
Ankeveen geweest. Het mooie
weer was even stralend als de
aanwezige mensen. U was allemaal geweldig.
Het prijsbiljarten was niet
overdreven druk maar wel
bijzonder gezellig. De gratis
loterij was ook weer een groot
succes, vrijdag hadden 143

mensen de moeite genomen
om het strookje uit het Weekblad Wijdemeren in te leveren.
De trekking was op zaterdag
klokslag 20:30 uur. Zowel de
kermisexploitanten als onze
stichting en slijterij de Meenthof hadden weer gezorgd voor
een grote gevulde prijzentafel.
De hoofdprijs werd gewonnen
door Gijs van Rijn van de AHsupermarkt uit de Hilversumse

Meent. Het boodschappenpakket heeft hij weggegeven aan
een dame die er zeer verguld
mee was.
Kop van Jut
Door het weekend heen waren
er natuurlijk ook de ‘Kop van
Jut’- kampioenschappen. De
finale was een groot spektakel
met 2 terechte winnaars. Bij
de mannen won Ted Torsing,

9

Door: Richard Spoor
2e werd Peter Visser en 3e Wesley Kostelijk. Bij de dames was
het ook een spannende strijd,
na diverse voorrondes werd de
zuster van Ted Torsing, Linsey
Torsing, de winnares, 2e werd
Marieke van Rijn en Monique
veroverde de bronzen plak.
De zaterdagavond was ingevuld door Carnavalsvereniging
De Schuimlikkers. Zij organiseerden een heus Oktoberfeest
. Ook dit was wederom een geweldig succes. De zondagmid-

dag had, zoals elk jaar, weer een
groot reüniegevoel. Kortom het
was een geweldige week.
De Stichting Bevordering Vermaak en Cultuur Ankeveen bedankt alle sponsoren, ’t Wapen
van Ankeveen en u als publiek
voor uw aanwezigheid. Wij
kunnen dit nooit organiseren
zonder u.

tanks ontstaat biogas. Op een
aangrenzend veld is een grote
hoeveelheid zonnepanelen geplaatst. Door het gebruik van
het biogas en de opgewekte
zonne-energie draait deze RWZI-afdeling
energieneutraal.
Het overgebleven water zit vol
bacteriën. Er wordt lucht doorheen geperst om die bacteriën
in leven te houden zodat de
ontlasting wordt omgezet in
afval. Onder meer verdwijnt
hierbij de stikstof uit het water,
en verwijdert men verder via

een chemisch proces het fosfaat
zoveel mogelijk. Tot slot wordt
nog twintig procent van het
water bewerkt met koolkorrels.
Deze pakken de hoeveelheid
medicijnresten die wij uitscheiden, aan. Dat betekent ook dat
dit bij tachtig procent van het
water niet gebeurt. Het bassin
waar dit plaatsvindt biedt wel
de mogelijkheid om verder te
testen voor oplossingen om dit
groeiende probleem te bestrijden.

Zuiver water uit de polder
Door: Niels van der Horst
NEDERHORST DE BERG – Afgelopen zaterdag en zondag was
het Weekend van de Wetenschap. Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Horstermeer
van Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht had de deuren geopend en gaf rondleidingen.
We weten allemaal dat ons rioolwater ergens wordt opgevangen maar wat gebeurt er
daarna mee?
Aantallen en hoeveelheden
kunnen soms zeer interessant
zijn. Wist u dat een gemiddeld
mens 150 liter water per dag
gebruikt? En wist u dat er bij
een regenachtige dag vijf keer
zoveel water verwerkt moet
worden? Driekwart van het
Nederlandse riool is namelijk
gemengd. Waar het water dan
ook uit komt – een wolk, dou-

che, kraan of toilet – het eindigt
in het riool. Op RWZI Horstermeer wordt het water van de
omringende dorpen en een deel
van Hilversum verzameld. De
waterzuivering in Nederhorst
den Berg geschiedt op een flink
stuk grond met daarop enorme
bassins met allerlei apparatuur
waar het water doorheen wordt
gestuwd. Einddoel is zoveel
mogelijk fosfaat en stikstof uit
het vervuilde water te halen
zodat het weer teruggebracht
kan worden naar in dit geval de
Vecht. Uiteraard wordt dit allemaal streng gecontroleerd door
de overheid. Het teruggeleide
water is overigens geen drinkwater.
Rondleiding
Elk half uur gaf men van de
RWZI een rondleiding. Doordat men je de verschillende stadia van het schoonmaakproces

liet zien, kreeg je als bezoeker
goed zicht op wat waterzuivering precies inhoudt. Kinderen
konden daarbij nog leuke en
leerzame waterproeven doen
met de zogeheten waterprofessors. Dat was maar goed ook,
want veel ouders hadden hun
kroost meegenomen. De rondleider liet zien dat alles start
met een deel stankbestrijding.
Door het gebruik van lavasteenfilters krijgen bacteriën de
kans om hun werk te doen, hetgeen de stank sterk doet verminderen. Je ruikt hier en daar
wel onprettige zaken maar over
het algemeen valt dit enorm
mee. Vervolgens worden eerst
de grove stukken uit het water
gehaald met een soort reuzenhark. Het zwaardere slib (inclusief modder en poep) zakt
vervolgens naar de bodem,
wordt daar weg geschraapt en
verplaatst naar tanks. In deze

Historisch drie dorpen kwartet
Vanaf deze week kunt u bij de
Albert Heijn in Kortenhoef
kaartjes sparen van het Historisch drie dorpen kwartet. Bij
elke € 15,- aan boodschappen
ontvangt u 2 gratis kaartjes.
Maandag 8 oktober werd het
spel feestelijk gelanceerd door
de wethouders Jan-Jaap de
Kloet en Rosalie van Rijn. Zij
speelden in de winkel het eerste spel samen met Jan Schriek
en Henk Verhagen (Historische Kring), Saskia Luijer,
André Janmaat (Ken uw dorp
quiz) en Bob Roeten (manager
AH).

KOPIJ
AANLEVEREN:
REDACTIE@
DUNNEBIER.NL
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FAMILIE BERICHTEN
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.

’De wereld is wonderlijk leeg zonder jou’
Onze lieve, creatieve, zorgzame en positieve moeder,
grootmoeder, overgrootmoeder.

Ans Stuijver ‐ van der Stam
Geboren 15 oktober 1929 te Hilversum
Overleden 1 oktober 2018 te Kortenhoef
Weduwe van Richard Stuijver
Vrijdag 5 oktober jl. hebben wij afscheid van haar genomen.
Zij rust bij haar geliefde man en dochter op de begraafplaats
H. Antonius van Padua te Kortenhoef.
Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
H. Stuijver, Rijck Loeverehof 27, 1241 BJ Kortenhoef

Intens verdrietig zijn wij door het
plotselinge overlijden van

Mia Slinkert
Mia, jij was vanaf het begin onze gastvrouw achter de bar.
Het was een groot genoegen om je al die jaren
in ons midden gehad te hebben.
We zullen je hartelijkheid, je gezelligheid en je aanstekelijke
lach erg missen maar vooral een heel fijn en goed mens.
Bestuur, leden en alle overige vrienden
en vriendinnen van Club 4711.

Unieke kans op optreden met live muziek

Doe auditie voor
Amicitia And Talent
KORTENHOEF – Altijd al eens
met een orkest willen spelen?
Dan is dit je kans! Amicitia
zoekt talenten die willen optreden met live muziek. Sta jij
straks op het podium voor een
groot publiek?
Na de succesvolle Maestro-reeks heeft de Kortenhoefse muziekvereniging een
nieuwe formule in handen:
Amicitia And Talent. Een uitnodiging voor iedereen met
een bijzonder talent om samen
met een orkest op te treden.
Dat kan als muzikant met een
solo-instrument, maar ook als
zanger, danser, rapper, DJ of
entertainer op elk ander vlak.
Originaliteit is juist een pre.
Dus verras de vereniging met
een sterke act waarin jij je talent kunt laten zien. Op voorwaarde dat daarbij ook een
essentiële rol voor muziek is
weggelegd. Het gaat immers

om het samen verzorgen van
een optreden: jouw talent en
het orkest van Amicitia.
Audities in november
Grijp je deze kans? Meld je dan
vóór 8 november aan voor de
auditieronde op zaterdag 10
of 17 november. Dat kan via
de website www.amicitiakortenhoef.nl of de Facebookpagina @AmicitiaMuziek. Ben je
door? Dan volgen in het voorjaar een aantal repetities op de
dinsdagavond en op zaterdag
25 mei een groots optreden in
sporthal De Fuik in Kortenhoef. Ook dan zal een deskundige jury de prestaties beoordelen. Daar zit geen grote prijs
aan vast, geen platencontract
of enorm geldbedrag, want het
uitgangspunt is de Olympische
gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen.

Lotgenotengroep rouwverwerking
Humanitas ‘t
Gooi
Humanitas ’t Gooi is vanaf 3
oktober gestart met intakegesprekken voor een lotgenotengroep voor mensen die hun
partner hebben verloren.
Vanaf november zijn er dan
groepsgesprekken voor mensen die met elkaar willen praten
over het verlies van hun partner
door overlijden. De ervaring
leert dat je eigen verhaal vertellen in een lotgenotengroep,
ervaringen uitwisselen en herkenning vinden in de verhalen
van anderen kan helpen bij
het verwerken van verlies. De
groep is toegankelijk voor iedereen: man, vrouw, jong, oud,
ongeacht
levensovertuiging.
Men heeft het meeste profijt
van deelname aan de groep als
het overlijden zes maanden of
langer geleden is geweest.
De groep komt 8 keer bij elkaar,
onder deskundige begeleiding.
De bijeenkomsten worden op
vrijdagochtend gehouden van
10-12 uur in het kantoor van
Humanitas, Willem Barentszweg 17-A, 1212 BK Hilversum. Na aanmelding volgt een
kennismakingsgesprek.
Voor nadere inlichtingen of
aanmelding voor de lotgenotengroep kunt u contact opnemen met
het kantoor van Humanitas, tel.
035-6286093 (evt. inspreken),
06-50505831 of per e-mail:
tgooi@humanitas.nl.

Bouwinvest verwerft
Veenstaete
Bouwinvest Healthcare
Fund heeft in Kortenhoef
Veenstaete gekocht van
Inovum, die het complex
sinds 2012 in gebruik
heeft.
Het wordt omschreven
als een modern woonzorgcomplex van ruim
13.000 m2 voor ouderen met zowel lichte als
zwaardere zorgvraag.
De 130 appartementen
worden individueel verhuurd, waarbij de bewoners gebruikmaken van
de thuiszorg van Inovum.
De koopsom bedraagt
27,58 miljoen euro, blijkt
uit de akte van levering
van 1 oktober (kadaster).
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Cultuur

Gooilust en Trompenburgh
‘s- GRAVELAND- Geniet op zondag 14 oktober van natuur én cultuur tijdens deze unieke activiteit
voor volwassenen op de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen. Wandel
eerst mee over het bijzondere
landgoed Gooilust. Het tweede
deel van de excursie staat helemaal in het teken van het prachtige landhuis Trompenburgh. Er
zijn 2 excursies: van 10 tot 12.30
uur en van 13 tot 15.30 uur.
Laat je verrassen door Gooilust.
Samen met de gids wandel je zo’n
1,5 uur langs de rododendronvallei, de siertuin, het landhuis, de
exotische bomencollectie en het
sterrenbos. Daarna loop je naar

het naastgelegen Trompenburg
voor een heerlijke kop koffie, om
daarna samen met een Natuurmonumenten gids Trompenburgh van binnen te bekijken.
Unieke openstelling
De samenwerking van Natuurmonumenten met Stichting
Monumenten Bezit maakt het
mogelijk om binnen een kijkje te
nemen. Landhuis Trompenburgh
wordt slechts enkele zondagen
opengesteld voor een rondleiding
met gids. Maak gebruik van deze
unieke kans om een uur lang dit
prachtige gebouw uit de gouden
eeuw te bekijken

‘Gezellig met elkaar uit
eten en vooraf het
totaalbedrag weten’
Vanaf het 1e weekend van oktober hanteert Ottenhome op
vrijdag, zaterdag en zondag in
de wintermaanden een nieuw
concept.
Onder het motto ‘Gezellig met
elkaar uit eten en vooraf het totaalbedrag weten’ wordt er voor
€ 25,00 p.p. / kids tot en met 12
jaar € 12,50 p.p. een 3-gangen
keuzemenu geserveerd (per
gang steeds keuze uit 6 gerechten) en 2 uur onbeperkt fris,
huiswijn, tapbier en koffie/thee
naar keuze.
En ben je jarig? Dan mag je gratis aanschuiven, wat een feest!
En het kan niet op, afhankelijk
van weer en wind, mag er in
oktober van 14.30 tot 16.30 uur

of van 16.30 tot 18.30 uur ook
nog gratis gezeild worden als je
met 2 of 3 personen komt dineren. Vanaf 4 of meer gasten ligt
er een sloep voor je klaar. Om
gratis en in Ottenhome-stijl de
prachtige zomer van 2018 af te
sluiten.
Vuurhaarden, schapenvachten, kaarsen, windlichten, niet
te vergeten het uitzicht en de
prachtige
zonsondergangen
staan garant voor gezellige
winterse avonden aan de waterkant.
Reserveren gewenst: www.ottenhome.nl
Ottenhome B.V., Zuwe 20,
1241 NC Kortenhoef, Tel. 0355823331, info@ottenhome.nl

Handig om te weten
Het is mogelijk om de rondleiding door Trompenburgh te boeken met of zonder een wandeling
met een gids over het bijzondere
landgoed Gooilust. Reserveer
snel, want vol = vol. Er is een
maximum aantal deelnemers.
Deze excursie is alleen geschikt
voor mensen die goed ter been
zijn. Graag een kwartier van tevoren aanwezig zijn. Honden mogen niet mee. Controleer jezelf op
teken na een bezoek in de natuur.
Voor alle activiteiten geldt deelname uitsluitend na aanmelding en
betaling vooraf via de website.
Locatie: Gooilust, oprijlaan Zuidereinde 49, 1243 KL ’s-Grave-

land; Voor vragen: Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek, 035
- 656 30 80; Prijzen: € 17,50, nietlid € 21,00; www.natuurmonu-

menten.nl/bcgooienvechtstreek.
© Natuurmonumenten, Mirella
Sinnige

Sociaal Cultureel Centrum
Zaterdag 6 oktober Rondje
Dorp.Leer ons mooie dorp
kennen door een rondleiding.
Verzamelen om 9.45 uur,
start 10.00 door burgemeester Freek Ossel.Aanmelden:
jagerkui@xs4all.nl, of iklarenbeek@versawelzijn.nl,
Deelname is gratis.
Elke dinsdagmiddag “Digitaalhuis”.v.a. 14.00 uur.Heeft
u moeite met lezen/schrijven,
Annette of Peter willen u
graag helpen.
Do. Van 19.30 uur – 21.00
kunt u terecht bij de Historische Kring.Zaterdag 27-10
viert de H.K. het 30 jarig jubileum.
Kinderopvang Thuiz bij, kd.
van an 0 – 4 jaar.Voor infor-

matie: Chantal de Vries. Tel.
06 33 64 74 60
Huiswerkbegeleiding ook in
het SCC,René van de Heisteeg
helpt uw zoon/dochter.
Info. Renevandeheisteeg@live.
nl
’t Wijdehuis Inloop voor jong
en oud, van 9.30 – 12.00 uur.
Ontmoetingsgroep van 12.30
– 16.30 uur. Hier kun je
buurtgenoten ontmoeten en
vrienden maken. Info: Versa
Welzijn 035 6231100 Vraag
naar Herma Kleve of Iris Klarenbeek.
Nieuw: Spreekuur Politie/
Boa/ Wijkteam Elke twee weken. Wo.10/10 en wo. 24/10
van 10.00 – 12.00 uur.

Nieuw: Exposant . Wim van
den Bos. 14- 10: officiële opening om 15.30 uur door wethouder Rosalie van Rijn.
Verloting van een van de
mooie schilderijen. De expositie is te zien van 13.00 – 18.00
uur.
Vrijdag 19-10: Groot Dictee.
Schrijver van een mooi verhaal, Herman Stuijver. Inloop
v.a. 19.30 uur. Start 20.00 uur.
Kosten € 5.00 incl. koffie/thee
/drankje. Aanmelden jagerkui@xs4all.nl
Blijklaan 1 , Nederhorst den berg.
www.bergsecultuur nl.
Activiteiten oktober 2018
Info: jagerkui@xs4all.nl / 06 155
82 425.
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Schilderen

Een schildercursus volgen bij Nico van der Wolk
Door: Joop Glijn
Na zomermaanden met prachtig weer, zijn we bijna onopgemerkt in de herfst beland. Gelukkig kende ook dit jaargetijde
een zomerse start. Het is ook de
tijd van het jaar waarin bijvoorbeeld het verenigingsleven, zowel op het terrein van sport,
als van cultuur, weer volop tot
leven is gekomen. Echter niet
alleen in verenigingsverband,
want ook voor hobbyisten die
individueel hun liefhebberij
beoefenen, is het ook dit jaar
weer mogelijk om bij een scala
aan clubs ondersteuning te krijgen, bij het uitoefenen van hun
geliefde hobby. Een dergelijke
mogelijkheid biedt bijvoorbeeld graficus en kunstschilder,
Nico van der Wolk. Vooral gevorderde amateurschilders, die
met gebruik van olieverf, acryl,
of aquarel, het schilderen van
een landschap of een stilleven
tot hun kunstuiting hebben gemaakt, kunnen bij Nico terecht
om binnen een klein team en

in huiselijke sfeer, onder zijn
begeleiding te kunnen werken
aan een hoger niveau. Juist het
bereiken van dit doel geeft de
enthousiaste hobbyist veel motivatie en voldoening.

Reigerlaan 23 in Kortenhoef,
waarvan de benedenverdieping tevens dienst doet als een
intiem atelier voor een kleine

Het schilderen van Trompe
l’oeil
Trompe l’oeil. Een moeilijke naam voor een bijzondere
schildertechniek. Dit moeilijke
woord betekent echter niets
anders dan ‘gezichtsbedrog’.
Met het eindresultaat van een
schildering in Trompe l’oeil kan
namelijk een verrassend effect
worden bereikt. Het resultaat
kan bijvoorbeeld zeer geschikt
zijn als wandschildering in huis,
zowel in groot, als in klein formaat. Voor het kunnen schilderen van een Trompe l’oeil,
bestaat een groeiende belangstelling. Om een dergelijk effect
te leren schilderen, is een specialiteit van Nico van der Wolk.
Hij geeft les op de dinsdag- en
vrijdagmiddag tussen 14.00 en
16.00 uur. Hij woont aan de

Expositie schilderijenverkoop in SCC
NEDERHORST DEN BERG - Mijn
vader Wim van den Bos is in
2014 helaas overleden. Om
zijn schilderijen die hij heeft
geschilderd niet op zolder te
laten verstoffen, organiseren
wij een expositieverkoop op
zondag 14 oktober tussen 13
en 18 uur.
Hij heeft zijn hele leven altijd
schilderijen gemaakt, variërend van portretten via opdrachten tot bij mensen in de

tuin zitten om hun huis te tekenen. Hij hield veel van de natuur en schilderde en tekende
veel vergezichten in het Gooi.
Als hij een mooi stekkie tegenkwam zoals hij dat altijd zei,
ging hij vol passie aan de slag.
Tevens zat hij samen met Rien
Poortvliet op een tekenclub
waar hij modellen schilderde. Rond 15:30 zal wethouder
Rosalie van Rijn een verloting
doen van één mooi schilderij

onder de bezoekers. Komt U
ook kijken? want misschien zit
er een stuk bij dat U graag wilt
aanschaffen voor Uzelf of om
cadeau te doen.
Wij zien u graag op 14 oktober
in het Sociaal Cultureel Centrum; Blijklaan 1; Nederhorst
den Berg

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun
eentje redden.
Humanitas laat zich inspireren door humanistische
waarden, en staat open voor iedereen.
Humanitas ’t Gooi is misschien op zoek naar u:

• Vrijwilligers Vriendschappelijk huisbezoek

Individueel huisbezoek aan, meestal ouderen, die behoefte hebben aan een gesprek,
een wandelingetje samen maken, een spelletje doen, etc.
Gevraagd wordt: goed kunnen luisteren, bereid zijn om langere tijd iemand
(twee)-wekelijks te bezoeken.
Geboden wordt:
-een vrijwilligersfunctie waarin je echt iets voor een ander kunt betekenen
-reis/parkeerkostenvergoeding

• Deelnemers Vriendschappelijk huisbezoek

Misschien vindt u het fijn om ... af en toe eens iemand op bezoek te krijgen ... samen een kopje
koffie of thee te drinken ... samen een wandelingetje te maken

Voor nadere inlichtingen of aanmelding kunt u contact opnemen met Humanitas ‘t Gooi:
tel. 035-6286093 (evt. inspreken op voicemail), mail tgooi@humanitas.nl .

groep cursisten. Juist dat kleine
aantal cursisten zorgt voor een
intensieve begeleiding. Nico is
te bereiken via telefoonnum-

mer is 035 – 6563060 en heeft
als emailadres: wolkart@planet.nl, of zijn website www.nicovanderwolk.nl.
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Muziek

Concerten op de Berg pakt uit tijdens jubileumseizoen
NEDERHORST DEN BERG - 2018
wordt een feestelijk lustrumjaar voor Concerten op de Berg.
Voor het tiende jaar wordt in
de knusse Willibrordkerk in
Nederhorst den Berg een serie
concerten georganiseerd van
hoog niveau. Voor dit speciale
seizoen komen meerdere topmusici naar Nederhorst.
De afgelopen negen jaar hebben bijzondere concerten opgeleverd. Sopraan Tania Kross,
topvioliste Emmy Verheij en de
wereldberoemde pianiste Anna
Federova, allemaal speelden ze
in de Willibrordkerk.
Dit seizoen begint op 3 november met de warme muzikale
gloed van de cello. Onder leiding van Fred Pot uit Nederhorst brengen de vier topcellisten van het Noord-Nederlands
Cellokwartet een veelzijdig

programma met werken van
Telemann, Bruckner, Emanuel
Moor en the Beatles.
Bijzonder is dit jaar de komst
van twee toppianisten naar
Nederhorst. De gelauwerde
Amerikaanse pianist Derek
Han komt speciaal naar Nederland om op 9 maart bij ons een
prachtig romantisch programma ten gehore te brengen. Samen met musici uit Nederhorst
speelt hij een pianokwartet van
Brahms en het beroemde Forellenkwintet van Schubert.
Als klap op de vuurpijl mogen we ons verheugen op een
concert van pianovirtuoos
Hannes Minnaar. Deze toppianist behoeft allang geen introductie meer. Deze inwoner
van Nederhorst, winnaar van
de prestigieuze Nederlandse
Muziekprijs, zei volmondig ‘ja’
op onze uitnodiging om in de

Willibrordkerk op een concert
te verzorgen. Het belooft op 30
maart een spektakel te worden:
Minnaar brengt werken van
Bach, Beethoven, Franck en
Messiaen.
Het seizoen krijgt een feestelijke afsluiting met een vertolking
van Souvenir de Florence van
Tsjaikovski. Ook staat Dvoràks

strijksextet op het programma.
De musici van het Amarone
ensemble brengen op 25 mei
deze klassiekers op overtuigende wijze tot leven.

lenten kwamen hier misschien
wel optimaal tot haar recht.
Mogelijk omdat Chopin zijn
verhalen afmaakt en technisch
ook veel vraagt. Wellicht is
Chopin meer een verteller is
en Debussy meer een schetser.
Mogelijk gevoed door zijn eeuwige heimwee zijn de stukken

soms net als het levenslied. Melodieus, walsend, met af en toe
veel grandeur. Chopin is ongeremd zonder de muziek uit het
oog te raken. En natuurlijk zijn
daar de zeer pakkende melodieën die voorbij druppelen. Alsof
een blij volwassen mensenkind
ze uit een bloemenveld met

ten 17,50 euro. Kaarten voor
het openingsconcert op 3 november zijn ook verkrijgbaar
bij Brinkers, Dammerweg 1 in
Nederhorst Den Berg.

Kaartverkoop
Kaarten voor de concerten
zijn nu al te bestellen via www.
concertenopdeberg.nl en kos-

Marietta Petkova’s geschenk
Door: Niels van der Horst
Kortenhoef – In Het Oude Kerkje te Kortenhoef was afgelopen
donderdagavond 4 oktober op
initiatief van Kunst aan de Dijk
toppianiste Marietta Petkova
te bewonderen.
De internationale ster betrad
voor de derde keer dit Wijdemeerse podium en vertolkte
werken van Debussy, Bach en
Chopin.
Preluden Debussy
Marietta Petkova is volledig gefocust als ze achter de vleugel
plaats neemt. Vanaf de eerste
noten van Debussy’s 12 Preluden Boek 1, zie je haar genieten, glimlachen, meezuchten
en zelfs licht meesnuiven. Zou
ze nu al in de huid van Debussy zijn gekropen en met hem
meevoelen? Ze heeft geregeld
een blik alsof ze nog een verrassing in petto heeft. Die verrassing komt dan ook telkens
en de anticipatie wordt gevolgd
door opnieuw een invoelende
frase. Soms speelt ze zoals een
kind in het bos. Dit laat de muziek ook toe met titels als ‘De
geluiden en geuren wervelen
in de avondlucht’ of ‘Voetstappen in de sneeuw’. Het heeft iets
sprookjesachtig en Petkova is
de ideale verteller. Mooi is ook
hoe Debussy deze titels onderaan de stukken heeft geplaatst
om zoals Petkova ook in haar
praatje aangeeft “de luisteraar
vrij te laten in zijn of haar fantasie”. Langere lijnen worden
afgewisseld met afgebroken
zinnen. Soms lijkt de muziek

elementen van de jazz te herbergen. De muziek hopt van
thema naar thema zoals een kat
achter een voorbij dwarrelend
blaadje aanrent, terwijl die net
ervoor nog een vlinder najoeg.
Ineens wordt de muziek wild.
Zou Debussy als schilder met
verf hebben willen gooien?
Meteen volgt een lieflijk stukje,
al lijkt de componist soms net
genoeg te doen om die typering
te voorkomen. Dan weer een
geestige ritmische start van een
nieuw stuk om vervolgens te
wroeten door de aarde, snel gevolgd door iets zachts en speels.
Waar Debussy je niet zomaar
laat genieten, doet Petkova dat
wel. Vloeiend en zonder twijfel
beweegt ze boven en voor de
muziek uit en neemt deze op
haar schouder mee en brengt
het zo naar haar publiek.
Na de pauze
Na de pauze vertolkte Petkova
Bachs zes kleine preluden op
een speelse manier. Oorspronkelijk gecomponeerd voor de
cembalo voegde ze respectvol
een lichtvoetige dynamiek toe
die zeer goed werkt. Een klein
beetje zwier maar zeker niet
teveel. Petkova hield het leggen
van de vederlichte accenten
moeiteloos vol. Het was bijna
geruisloos en o zo zachtaardig.
Ze versnelt en temporiseert
zonder gedachtegang, geheel in
dienst van de muziek en zonder
ego. Na Bach volgde Chopin.
Ballade is een begrip uit de literatuur; Chopin was de eerste
componist die er muzikaal mee
aan de slag ging. Petkova’s ta-

thema’s heeft geplukt. Marietta Petkova was een genot om
naar te luisteren. Boven alles
respecteert ze de muziek, vindt
zichzelf niet enorm belangrijk
en vertolkt de composities niet
zozeer maar brengt deze als een
waardevol geschenk.
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Sport

Wie wordt Bergs Dartskampioen?
Op zaterdag 3 november wordt
in Sportcafé de Blijk voor de
3e keer het Bergs Kampioenschap Darts georganiseerd, de
inschrijvingen zijn geopend.
Wie durft en gaat de uitdaging
aan en wordt de opvolger van
Wander Gons (2016) en Gert-

jan van Huisstede (2017)?
De voorwaarde voor deelname
is simpel, iedere darter moet
woonachtig (of woonachtig geweest) zijn in Nederhorst den
Berg. De hele avond zal in het
teken staan van die ene vraag:
Wie is de beste darter van Ne-

derhorst den Berg? Dit toernooi is geschikt voor jong en
oud, van kroeg-, of thuisdarter
tot professional.
Aanvang: 19:00 uur; Sportcafé
de Blijk; € 5,- p.p.; www.madhousedarts.eu; Facebook: dartsmadhouse/

Schoolschaaktoernooi 2018 komt eraan
Door: Patrick Kreuning
WIJDEMEREN - Het 14e schoolschaaktoernooi in de gemeente Wijdemeren komt er aan, en
wel op woensdagmiddag 14
november. Dit jaar echter met
een aantal wijzigingen.
Daar steeds meer scholen het
continurooster in voeren gaan
we dit jaar van 14.30 tot 18.00
uur spelen. Een uur later dan
vroeger het geval was, maar wil
je dat zoveel mogelijk scholen
meedoen en hun gebouw ter
beschikking stellen, dan moet
je wel concessies doen. Vanwege de nieuwe privacywet wordt
aan leerlingen die niet op de

foto willen gevraagd een rode
armband om te doen, ik ken
uiteraard niet alle kinderen uit
de gemeente en om op de dag
zelf te horen: die mag wel op de
foto die niet en dat dan vervolgens te moeten gaan onthouden, dat is geen doen. Daarnaast komt de eindredacteur
van het Weekblad Wijdemeren
vaak zelf ook foto’s maken. Dit
jaar gaat er maar één team naar
de regionale finales, dit komt
doordat andere gemeenten ook
steeds vaker een schoolschaaktoernooi hebben en aan de finale mogen maximaal 40 teams
deelnemen.
Het is de bedoeling dat het
toernooi in Loosdrecht ver-

speeld wordt, maar ik heb nog
geen reacties ontvangen helaas,
anders wijken we dit jaar uit
naar Nederhorst den Berg.
Ruimteverdeling
Het toernooi wordt doorgaans
over drie klaslokalen verdeeld,
er moet uiteraard ruimte zijn.
Dit heeft een aantal grote voordelen: het is een stuk overzichtelijker, zowel voor de organisatie als voor de kinderen zelf.
Een groep van 100 kinderen in
één ruimte, dat geeft gewoon
een hoop herrie en wil de organisatie verstaanbaar blijven dan
is dat in één ruimte nauwelijks
te doen. De kinderen krijgen
de rust en ruimte om over hun

De Zonnebloem speelt Bingo
KORTENHOEF- Op dinsdagmiddag 16 oktober, ’s middags tussen 13:30 en 17:00 uur organiseert de Zonnebloem afd. KAG
een bingo in ’t Achterom, bij de
kerk van Antonius van Padua
aan de Kerklaan in Kortenhoef.
Let op: de zaal is open vanaf
13:00 uur.
Opnieuw staan de vrijwilligers
klaar om u een gezellige mid-

dag te bezorgen. Iedereen is
van harte welkom (ook inwoners van Nederhorst den Berg).
De Zonnebloem zorgt voor een
gezellige sfeer, uiteraard ook
voor een hapje en een drankje
en er zijn weer leuke prijzen te
winnen.
Kosten van deze bingomiddag
bedragen € 4,50 per persoon,
te voldoen bij binnenkomst.

Graag vooraf even aanmelden
voor de Bingo bij Willem Degekamp, tel. (035) 656 2088,
op werkdagen tussen 18.00 en
20.00 uur. Er kan vervoer naar
’t Achterom worden verzorgd,
indien dit gewenst is graag opgeven bij uw aanmelding.

Hervormde gemeente ’s-Graveland
Noordereinde 14 , www.hervormdegemeentesgraveland.
nl; Stalpaertstichting: www.
danielstalpaert.nl; kerkdienst:
elke zondag om 10 uur; dominee: Geert van Meijeren
dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl, 035-6560598
In de Christelijke traditie wordt
heel hoog gesproken van de
liefde. Er zijn gedeelten uit de
bijbel die lyrisch vertellen over
menselijke liefde. Een huwelijk, een relatie is daarom iets
moois. Maar dat geldt natuurlijk ook voor vriendschappen,
een dergelijke relatie is minder
intensief en intiem maar het
blijft iets heel bijzonders. Toch
wordt in de christelijke traditie
ook ‘gewoner’ gesproken over
relaties en vriendschappen,

ook als een school van het leven, een kans die je krijgt waarin je wezenlijke dingen kunt
leren voor het goede leven.
Men zegt dan wel eens een relatie of een vriendschap is een
versmalling van het gebod ‘heb
je naaste lief ’. Alsof God tegen
je zegt: hier is iemand met wie
je je lang soms zelfs levenslang
mag optrekken en op die manier leer je hem of haar lief te
hebben in elke situatie, door
dik en dun. En als je dat leert
bij de personen die dicht bij je
staan, lukt het misschien ook
beter om anderen die verder
weg staan lief te hebben, misschien lukt het je beter om de
naaste lief te hebben. Ik schrijf
dit op 4 oktober, op dierendag.
Velen van ons hebben vriendschap met een huisdier, een

hond, een konijn, een goudvis.
We zorgen goed voor hen en
soms hebben we hen zelfs lief.
Wie weet kunnen we ons huisdier of onze huisdieren die ons
gegeven zijn ook zien als een
leerschool. Een leerschool om
andere dieren goed te behandelen. Een andere manier van
kijken naar de dieren in de natuur, als dieren die net als ons
huisdier soms zorg behoeven.
De vogels in de tuin, de herten
in het bos. En als we zo kijken,
zijn plofkippen wel oké? Of
varkensfabrieken?

volgende zet na te denken.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich richten

tot: Patrick Kreuning; tel: 0612194831;
pkreuning@beeldengeluid.nl
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Geschreven door: Ad van Benschop, Dick Blom en Marc Degekamp

Voetballen in Nederhorst

sprong. Invaller Levi Matsari
zorgde met twee treffers voor
het wel verdiende punt 2-2.
Nederhorst- 3 had het zwaar
tegen Baarn -2 en verloor met
0-3. Nederhorst- 4 speelde in
Amsterdam de topper tegen
WVHEDW en verloor eveneens met 3-0.

ste jeugd. Dit wordt het team
JO8-3 dat gaat deelnemen aan
de VSV- competitie. Dit is een
competitie speciaal voor verenigingen in de Vechtstreek.
JO19-1 pakte in de tweede
wedstrijd hun eerste punt. De
0-1 achterstand werd omgebogen in een 2-1 voorsprong
maar de 2-2 eindstand gaf een
juist beeld van de wedstrijd.
JO17-1wonnen met 1-6 ruim
in Hilversum van Wasmeer
JO17-2.

Jeugd
Ingaande 13 oktober start er
een nieuw team bij de jong-

Info
Voor meer info www.vvnederhorst.org of facebook.

voor tijd werd het nog 6-2. De
inzet en het vertoonde veldspel
in de tweede helft zorgden ervoor dat de mannen van Yoessef Bouali met een positief gevoel het veld verlieten.

3-0. Ze waren vermoedelijk
door het feestgedruis in Ankeveen niet helemaal bij de les,
waardoor ze een onnodige nederlaag leden. Een streep door
de rekening. Volgens de coach
was de nederlaag meer de verdienste van ASV ‘65 dan van de
thuisclub.

Moeizame overwinning op FC Jeugd
Nederhorst heeft 3 belangrijke
punten overgehouden aan de
wedstrijd tegen FC Jeugd uit
Ede. De al in de 13e minuut
gepakte voorsprong via een
treffer van Job van Wijk bleek
voldoende voor de volle winst
in deze niet hoogstaande maar
wel spannende wedstrijd. FC
Jeugd beschikt over vaardige
en technische voetballers die
het voetballend vaak iets te ver
willen doorvoeren. Nederhorst

speelde naar zijn mogelijkheden compact en gaf de gasten
uiteindelijk maar weinig kansen om tot scoren te komen.
Maar één keer kwamen de
Bergers goed weg toen een bal
van de lijn kon worden gewerkt. Verdedigend stond de
thuisploeg goed en in de omschakeling waren de Bergers
gevaarlijk maar ook slordig.
Op de beslissende momenten
was men ook niet doortastend

genoeg. Zo bleef de vroeg genoten voorsprong tot het eind
op het bord in deze sportieve
wedstrijd onder goede leiding
van de man in het zwart.
Senioren
Nederhorst -2 had voor rust
op voorsprong moeten komen.
De mooiste kansen werden
om zeep geholpen. Tegenstander Sporting Almere deed dit
beter en pakte een 0-2 voor-

Voetballen in Ankeveen

Verlies met 6-2 in Almere
In Almere speelden de Ankeveners een niet al te beste eerste
helft. Mede door persoonlijke
foutjes was het al rap 2-0. Yamil Loyali scoorde de aansluitingstreffer, maar kort voor rust
liep AS ‘80 geflatteerd uit naar
een 5-1 voorsprong. Wederom
was het Yamil Loyali die via

een prachtig afstandsschot de
ruststand op 5-2 bracht. De
wedstrijd was dus eigenlijk al
gespeeld. Na de rust werkte
ASV heel hard om een verdere afstraffing te voorkomen en
kwam daarbij tot acceptabel
veldspel. Mathijs van ‘t Riet gaf
een prima voorzet op de in-

komende Patrick van Voorst,
maar zag zijn inzet rakelings
over gaan. Even later was het
Rowan Kloosterman die vanuit
een vrije trap net naast schoot,
terwijl de Almeerse goalie stijf
genageld aan de grond het nakijken had. Het geluk om 5-3
te maken ontbrak helaas. Vlak

2e elftal verliest
De mannen van het tweede van
coach Herman Blokker hebben
afgelopen zaterdag in en tegen
‘s-Graveland een slechte prestatie neergezet. Ze verloren met

Voetballen in ’s-Graveland

Eerste elftal buigt voor sterker DWSV
Na de snelle 0-1 voorsprong
bleek DWSV uit Utrecht sterker en slagvaardiger. De mogelijkheden om de 3-1 ruststand
rust te verkleinen, bleven onbenut en DWSV strafte het
niet scherpe verdedigen af. De
6-1 nederlaag is dan misschien
ietwat geflatteerd, maar helaas
niet onterecht.
Senioren
Vijf verschillende doelpuntenmakers zorgen voor de derde
competitiezege van het 2e (5-0

15

bij Kampong 9): Erik Heijnen,
Daan Stricker, Robin Boeijink,
Jerrel Schouten en Bryan Hilhorst. Het 3e houdt de winning
mood en AS’80 8 was getuige:
8-0. Doelpuntenmakers: 3x
Ibai Urrestarazu 3x, Jits Bakker
2x, Erwin Woppenkamp 2x en
Nick van de Burg 1x.
De twee 35+ teams verloren:
35+1 van Maarssen 35+2 met
2-1 en 35+2 trof een effectief
PVCV 35+1 dat met 3-5 won.
Jeugd onder 13
De JO13-1 draait op volle toe-

ren en won van BFC JO13-4
(0-9). JO13-2 heeft nog geen
verlies geleden en won van
Eemnes JO13-4 (11-0). MO131 speelde tegen sc Buitenveldert
MO13-1 en won in Amsterdam
met 0-6. MO13-2 ontving thuis
een Amsterdamse tegenstander
en won ook: van IJburg AFC
MO13-3 met 2-0.
VRouwen
In Achterveld versloeg VR1
de plaatselijke VR2 met 1-6.
Kaylee Stoops (3x), Jisse Ankersmit, Gitta Hekman en Julia

Blankenberg scoorden. VR2
speelde een Beresteinderby
tegen Altius VR2 en verloor
nipt met 2-3 en dat was tegen
de koploper een heel goed resultaat.
ZA2
Binnen de collectieve prestatie
waren het Richard Stuijver en
Sander van Gestel die zorgden
voor de doelpunten en een 3-0
overwinning op ASV ’65 2.

vrijwilligerscommissie campagne voor extra handen om
het vrijwilligerswerk lichter te
maken. Het resultaat: liefst 15
paar handen extra!
SVS Cup35+
Aanstaande vrijdag, 12 oktober,
de tweede speelronde om de
SVS Cup35+. Aanmelden via
svscup35@svsgraveland.nl om
op vrijdag lekker te ballen.

Vrijwilligerscommissie
Twee keer per seizoen voert de

Nieuwe sponsor MA2 Volleybalvereniging Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG- Op
vrijdagavond 5 oktober verwelkomde Volleybalvereniging
Nederhorst haar nieuwe sponsor: Arens Makelaars. Marco
Arens en Michelle Onel sponsoren MA2, omdat ze graag lokale verenigingen ondersteunen.
Het buurmeisje van de beide
makelaars, Emma, speelt in dit
enthousiaste en fanatieke volleybalteam.
MA2 speelde deze avond tegen
MA1 van Nederhorst dus de
tribune was goed gevuld met
ouders en de stemming zat er
goed in. Onder de bezielende

leiding van aanvoerder Janniek kon het makelaarskoppel
genieten van hele mooie spelmomenten. Een krachtig blok
van Dennis, subtiele ballen van
Ramon tegen broer Jelle, snoeiharde services van Femke,
loepzuivere set-ups van Emma,
gave reddingen van Madelief
en, last but not least, de knalharde smashes van Marlinde.
Er is hard gewerkt, het was een
pittig potje handen- en voetenwerk met als met motto: gewoon durven.
Na een lastige eerste set, volgde
een tweede en derde set waarin

de strijd mooi gelijk op ging.
Helaas betaalde zich dat niet
uit in winst. Echter het goede
spel in de vierde, resulteerde in
een mooie gewonnen set. De
shirts van Arens Makelaars zijn
goed ingewerkt. Op naar de
volgende wedstrijd!

16

Weekblad Wijdemeren

Woensdag 10 oktober 2018

Achterpagina

Eindfeest speeltuin De Eekhoorn (vervolg)
Een beregoede dag allemaal, Balou hier. Ach, weten jullie wat het
is kinderen, het vieren van een
feestje is best. Zingen jullie mee?
Als je van leuke gezellige feestjes
houdt , kom dan naar speeltuin
De Eekhoorn toe. Want hoe dat
gaat dat lees je hier, want wij
zorgen voor veel plezier. Zo is er
een hele leuke paardenrace. Op
opblaasbare paarden race je tegen elkaar. Wacht voor het hekje
voordat je gaat. De toezichthouder geeft een sein, daarna is het
gaan met die gein. Race naar de
overkant en win de race. Om te
smullen hebben we pizza, limonade en een snoepje. Ook hier
zijn de berentijden op zaterdag
20 oktober van 11.00 tot 16.00
uur en de leden gratis en de nietleden betalen 2,50. Wij zien u
graag verschijnen op deze beregezellige dag.

De Eekhoorn; Egidius Blocklaan 32, 1241 BV Kortenhoef; www.speeltuinkortenhoef.nl

Wijdemeren in Beeld

Met originele choreografieën openden de dansgroepen van De Vriendschapskring o.l.v. Barbara Schriek
afgelopen vrijdag de Ankeveense kermis.

Nieuws
Club 4711
Uitslag +
stand herfsttoernooi
biljarten
Maandag 1 okt.: Mw. T Bos
– M. Verlaan 2-0, J. van Greuningen – Mw. D. Giavarra 2-0,
M. Zieleman – W. Clements
0-2. Stand aan kop: B. Worp
2-0, Mw. T. Bos 2-7, W. Clements 2-7.
Uitslag onderlinge competitie
BV Overmeer.
Donderdag 4 okt.: H. Stalenhoef – M. Verlaan 0-3, W.
Clements – M. v.d. Velden
2-0, J. Kloosterman – P. van ‘t
Klooster 0-3, R. Korteling – P.
Lam 2-0 Stand aan kop: P. van
‘t Klooster 3-8, W. Lam 3-6, R.
Korteling 4-6
Programma
Donderdag 11 okt. 19.30 uur:
onderlinge competitie BV
Overmeer, maandag 15 okt.
20.00 uur: Club 4711 – De
Tram (1e ronde regiocompetitie De Buuren)
Openingstijden + contactgegevens
Clubhuis + bar open op vrijdag van 14.30 tot 20.30 uur
(ook voor niet-leden)
Adres: Overmeerseweg 5a te
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58
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