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Lesje lokale democratie
voor basisscholen
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- De komende
jaren zullen leerlingen van de
Wijdemeerse basisscholen beter leren hoe de plaatselijke
democratie werkt. Daarvoor tekende burgemeester Ossel een
document met ProDemos, een
voorlichtingscentrum dat zich
opwerpt als Huis voor democratie en rechtsstaat. Vorige week
maandagochtend beet De Linde het spits af met het spel ‘Democracity’ in de raadszaal van
Wijdemeren.
Voor de 24 kinderen tussen 10
en 12 jaar was het even wennen
dat ze via de microfoon konden
vertellen wat ze wisten van de
politiek. Het kan blijkbaar geen
kwaad iets meer te leren over je
directe leefomgeving, het kostte
hen zelfs moeite om de vijf Wijdemeerse dorpen te noemen.
Burgemeester Freek Ossel be-

toogde dat de plaatselijke politiek ‘geen ver-van-mijn-bedshow is, maar dat het gaat over
de school, de sportclub en het
grasveld om de hoek’.
Stapje voor stapje
‘Democracity’ leidt je stapsgewijs door het proces van besluitvorming, goed begeleid door
Ruud Smits van ProDemos.
Eerst werden de partijen opgericht, met ludieke namen als
Partij voor de Tevredenheid, de
Helpende Handen, Speelpartij,
Politieke Vrijheidsmening en
TLJHD, genoemd naar de initialen van de vijf leden. Die laatste
partij noemde zichzelf ‘rechts’,
vandaar hun slogan ‘Laat ons
niet links liggen’. Binnen de partijen werden de taken verdeeld,
van fractievoorzitter, secretaris,
woordvoerder tot gewoon lid.
Op de vloer stonden tientallen
bouwwerken op schaal. De volgende stap was dat elke partij

moest kiezen wat ze het belangrijkste vonden voor de nieuwe
stad. Er was een ruime keuze, dat gaf direct al aanleiding
voor felle gesprekken binnen
de fractie. De vijf partijen kozen
afzonderlijk voor een zwembad, dierenasiel, bos, glasbak en
sporthal in hun city. Het kiezen
werd steeds meer toegespitst, nu
moest er gestemd worden voordat een voorziening mocht worden geplaatst op de plattegrond.
De schaatsbaan van PVM haalde het niet met slechts 6 stemmen vóór, maar alle kinderen
vonden het ziekenhuis van HH
wel een goed voorstel. Met veel
plezier werd hun stad van de
toekomst steeds meer ingevuld.
In de derde ronde konden de
jonge raadsleden elkaar vragen
stellen over wat er thuishoorde. Er waren nog genoeg items
over: moskee, windmolenpark,
gemeentehuis, kantoor, skatebaan, enzovoort.

Opvallend was dat de 7e en 8egroepers van De Linde over het
algemeen goed hun standpunt
konden verdedigen. Er waren
diverse verbale hoogstandjes.
Of grappige opmerkingen. Een
politiebureau was wel een goed
idee, maar hoe kom je aan voldoende agenten? “Je maakt een
advertentie waarin je het werk
mooier maakt dan het is” zei een
pittig meisje. En dat andere partijen een ‘snackbar’ ongezond
vonden, weerlegde de woordvoerder met het argument dat
‘lekker ook weleens mag’ en
bovendien werd er zijns inziens
genoeg aan gezondheid gedaan,
gezien de sporthal, het park en
het ziekenhuis. Zo ging het nog
even door, waarbij het geld in de
laatste ronde ook als zwaarwegend aspect werd genoemd.
Hulp
Op de maandagochtend waren
namens de politieke partijen

Michiel van Balen (VVD) en
Rob Koedijker (D66) paraat
om de kinderen te begeleiden,
’s middags Sieta Vermeulen
(VVD) en Gert Zagt (DLP) voor
de Mr. Kremerschool. Dinsdags
hadden Patricia IJsbrandy en
René Voigt (DB) dienst voor de
Warinschool en Margriet Rademaker en Olivier Goetheer
(DLP) voor de Curtevenne. Op
donderdag hielpen Stan Poels
(PvdA/ GrL) en Jan Verbruggen (CDA) de Antoniusschool,
terwijl later Renée Wijnen
(DLP) de Terpstraschool terzijde stond. Rijk van Beek (PvdA/
GrL.) sloot op vrijdag af met de
Catamaran.
Democracity leek zinvol en
leuk, voor de kinderen. Wie
weet komt een van hen later ook
eens terecht in de raadszaal.
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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. Antonius
Za. 27 oktober: 19.00 uur: w&cv
W.Balk.		
w St. Martinus
Zo. 28 oktober: 9.30 uur: w&cv
W.Balk.
w OLV Hemelvaart
Zo. 28 oktober: 9.30 uur: w&cv
Liturgiegroep.

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. 28 oktober: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
w De Graankorrel
Zo. 28 oktober: 10.00 uur:
Dhr. R.J. van Duijn.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 28 oktober: 10.00 uur:
Ds. H.P.J. Schormans.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 28 oktober: 9.30 uur:
Ds. de Goei-Jansma.
w Oec. Streekgemeente
Zo. 28 oktober: 11.15 uur:
Dienst met Harry Pals,
mmv. Jos Smits, vleugel.

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. 28 oktober: 10.00 uur:
Br. R. Bogaerds.

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

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

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

Adverteren:
weekbladwijdemeren.nl

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD

WAT

WAAR

tot 4 nov.		
wo. 24 okt. 15.30 u.
wo. 24 okt. 19.00 u.
vr. 26 okt.
18.00 u.
26- 28 okt. 11.00 u.
27/ 28 okt
11.00 u.
za. 27 okt.
10.00 u.
za. 27 okt.
11.00 u.
za. 27 okt.
19.00 u.
za. 27 okt.
20.00 u.
za. 27 okt.
va 19.30 u.
zo. 28 okt.
14.30 u.
zo. 28 okt.
15.30 u.
di. 30 okt.
14.00 u.
za. 3 nov.
10.00 u.
za. 3 nov.
20.00 u.
za. 3 nov.
19.00 u.
za. 3 nov.
20.15 u.
za. 10 nov.
10.00 u.
wo. 14 nov. 14.30 u.

opgeven namen mantelzorgers
Jeugd (v.a. 6 jr.)poppentheater
Kennis Zorg Café
Syrisch Restaurant Souq
10e Kunstbeurs Kortenhoef
Expo Hist. Kring ‘Vervoer in 3 dorpen’
Viering jubileum Hist. Kring NdB
Kringloopmarkt
Halloween – Feest
Halloween Sup Tour
Nacht van de Nacht- wandelingen
Jubileumconcert Gem. Koor Wijdem.
Concert Giardino Musicale
Gespreksavond ‘voltooid leven’
Bazaar NH Kerk Oud Loosdrecht
Bingo NH Kerk Oud Loosdrecht
Bergs Darts Kampioenschap
Concert Noord- Ned. Cellokwartet
Dag van de Mantelzorg (tot 22 u.)
Schoolschaaktoernooi Wijdemeren

kerken NdB.
Dillewijn, Ankeveen
3-Luik, Lindeplein, Ldr.
3-Luik, Lindeplein. Ldr.
Oude School, Kortenhoef
De Drie Dorpen, Ankeveen
Soc. Cult. Centrum, NdB.
Emtinckhof, Eikenlaan, Ldr.
Sporthal Eikenrode, Ldr.
Vertr. Jachthaven De Uitkijk
Bez. centrum NM, ’s-Grav.
r.k. kerk, Dammerweg, NdB.
Jagthuis,Middenwg 88, NdB.
Willibrordkerk, NdB.
Oud Ldr. dijk 230
Oud Ldr. dijk 230
Sportcafé De Blijk, NdB.
Willibrordkerk, NdB.
Wijdehuizen in WM.
????
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Politiek
Hartstochtelijk pleidooi Eric Torsing helpt niet
WIJDEMEREN- Hoe diepgravend en nauwgezet CDA’er
Eric Torsing ook pleitte voor
menselijkheid boven regels,
de raad wilde er niet aan. Voor
verplaatsing van zijn woning
aan de Oud Loosdrechtsedijk
89B moet de heer De Vries een
nieuwe procedure beginnen.
De familie wil een geplande
bedrijfswoning 12,5 m. richting dijk verplaatsen, waarvoor
een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is. De
Vries meent dat zoiets wettelijk
mogelijk is. Een uitspraak van
de Raad van State zou aantonen dat een gemeenteraad een
bestemmingsplan zou mogen
wijzigen. Temeer daar alle belanghebbenden in de buurt akkoord zijn.
Geen politiek
Eric Torsing opende met de
constatering dat het niet ging
om een politieke kwestie, maar
een procedureel verhaal dat al

heel lang voortduurt. Hij vond
het wel jammer dat de wethouder pas zo laat contact opnam
met de familie om het dilemma
aan de orde te stellen. Of een
bouwplan op de huidige plek of
een verplaatsing die een nieuwe procedure vereist. Volgens
Torsing draait het om de term
‘wezenlijk’. Hij meende dat deze
verschuiving geen wezenlijke
aanpassing was en dus zou een
raad daarmee kunnen instemmen. Hij hekelde het feit dat de
familie al vanaf 2004 aan het
lijntje wordt gehouden, steeds
worden er obstakels opgeworpen om hun bouwplan niet uit
te voeren. Bij een bezoek aan
de Oud Loosdrechtsedijk was
hem duidelijk geworden dat
het getouwtrek hen emotioneel
zeer beroert. De omweg van
een nieuwe procedure willen
ze niet meer volgen. Dat houdt
het gezin niet langer vol, ook
financieel niet. Met de stijgende bouwkosten. Eric Torsing:

“Het kan, het mag, het moet.”
Hij diende een amendement in
om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Begrip
Alle andere partijen zeiden
dat ze begrip hadden voor het
probleem van de verschuiving. Maar een bestemmingsplan wijzigen ging hen allen
een stap te ver. “Wat het CDA
wil, is de deur openzetten”, zei
VVD ‘er Michiel van Balen,
waarmee hij doelde op de precedentwerking. Daar wees ook
René Voigt (DB) op, die tevens
opmerkte dat 12 meter wel
degelijk ‘wezenlijk’ is. Terwijl
Stan Poels van PvdA/ GrL. zei
dat er “altijd wel een bureau is
dat zegt dat het wel kan.” Ook
D66 ‘er Nanne Roosenschoon
koos voor een ‘juridisch veilige wijze’. Tot slot meende
Gert Zagt van DLP dat je vertrouwen moet hebben in een
bestemmingsplanprocedure

en dat je niet ‘last minute’ iets
kunt wijzigen. Deze beweringen steunden verantwoordelijk
wethouder Jan-Jaap de Kloet
die niet tegen verandering was,
maar wel via de juiste procedure. Waarbij Roosenschoon
ook aansloot met de constatering dat het ‘ook in het belang
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Door: Herman Stuijver
van de indiener was, want als
de Raad van State het plan zou
afwijzen, is hij nog verder van
huis’. Eric Torsing meende dat
iedereen hetzelfde wil, maar
bang was voor de regels. Uiteindelijk stemde ook hij met de
hele raad voor om de bestemmingsplan vast te stellen.

Op bezoek bij een van de energiezuinigste woningen
Door: Christien Pennings

NEDERHORST DEN BERG - Mariken Betsema, Niels Sneyers en
hun twee zoons wonen sinds
een jaar in hun nieuwe huis in
Nederhorst den Berg. Hun huis
valt op. Vanuit de tuin horen
ze regelmatig de mening van
voorbijgaande fietsers.
“Mensen vinden ons huis of
heel mooi of juist helemaal
niet ”, lacht Niels. Hun woning
heeft veel hout en glas. En dat
heeft een functie. In de zomer

als de zon hoog staat, houdt
de overkapping de zon tegen,
terwijl in de winter als de zon
laag staat, het huis wordt verwarmd door de zon. Mariken
en Niels maakten er een sport
van om zo duurzaam mogelijk
te bouwen. Hun huis is zeer
goed geïsoleerd met driedubbel
glas en extra dikke muren wat
veel wooncomfort geeft. Voor
verwarming kozen ze voor
een warmtepomp. Ze hebben
dus geen gasaansluiting. De
warmtepomp staat in de tuin

Oproep namen en
adressen mantelzorgers
NEDERHORST DEN BERG- U
allen kent het begrip ‘mantelzorgers’: mensen die veel hulp
bieden aan familieleden, bekenden of dorpsgenoten die
ziek zijn of het op een andere
manier moeilijk hebben.
In het teken van Sint Maarten,
die zijn mantel deelde en in het
teken van de Dag van de Mantelzorg, willen de beide kerken
van Nederhorst den Berg deze
mantelzorgers een hart onder
de riem steken met een kleine
attentie. U kunt ons daarbij helpen. Als u iemand kent, binnen
of buiten de kerkelijke gemeenschap, die voor een naaste zorgt,
wilt u dan de naam en het adres
aan ons doorgeven? U kunt dit

tot uiterlijk 4 november doen
bij Claudette Baar, baar0307@
planet.nl of bij Lidwien Dijker, duindijk@gmail.com. Of
op een briefje inleveren vóór 4
november in de brievenbussen
van de OLV Hemelvaartparochie aan de Dammerweg of
van de Protestantse Gemeente
in de Kerkstraat op het hek van
de kerk. Wij zorgen dan dat de
attentie hen bereikt.

en haalt warmte uit de lucht.
Zelfs in de winter. De pomp
maakt wat geluid, met name in
de winter als hij aanstaat maar
daar hebben zij, en bij navraag
ook de buren, geen last van. De
warmtepomp werkt op elektriciteit die wordt opgewekt door
de 20 zonnepanelen op het dak.
Binnenkort weten ze of ze helemaal energieneutraal zijn: dus
al hun energie zelf opwekken
via de zonnepanelen. “Ik vind
het belangrijk dat je doet wat
je kan qua duurzaamheid”, zegt

Mariken. Mariken en Niels
moesten wel veel zelf uitzoeken
tijdens de bouw en merkten
dat sommige aannemers nog
wat terughoudend zijn met de
warmtepomp. “Een warmtepomp is toch nieuw maar biedt
ook voordelen. Door de combinatie met zonnepanelen zijn
onze maandelijkse energiekosten nu namelijk praktisch nul.
En in de toekomst willen we
onze eigen zonne-energie opslaan”. De warmtepomp kostte
hen zo’n 7,5 duizend euro in-

clusief het aanleggen en alles.
De overheidssubsidie van 2,5
duizend euro is daar al vanaf
getrokken. Overweeg je ook
een warmtepomp, bijvoorbeeld
omdat je cv-installatie aan vervanging toe is en heb je daarover vragen? Neem contact op
met de Energiecoöperatie Wijdemeren via energiecooperatiewijdemeren.nl. Je kunt hier
ook een gratis gesprek aanvragen met een energiecoach bij
jou thuis.

KP Loosdrecht, er is genoeg te doen
Door:Petra Noordanus
Er is genoeg te doen. Dat geldt
voor iedereen die overweegt
om iets bij het Kursusprojekt
te volgen, maar ook voor alle
begeleiders, voor iedereen die
een activiteit geeft en voor alle
vrijwilligers.
Wil jij weten waar wij dan de
komende tijd mee bezig zijn?
Toiletartikelen maken voor in
een poppenhuis of kijkbak op
de 29ste, een lezing over het
ontstaan van onze plassen door
turfwinning op de 31ste of de
cursus Interieur & styling die
ook op de 31ste begint en uit 3
lessen bestaat.
Heb jij geen tijd in oktober,
maar wel in november dan kan
je Pandora-style kralen maken
van polymeerklei op 2 & 16
november. Wil je schilderen uit

je hart op muziek, dan is er een
workshop op de 3de. Ik denk
zo maar dat er met de schilderskwast in de hand ook wel
een klein beetje mag swingen.
7 november kun je de 10 onmisbare apps voor telefoon en
iPad/tablet ontdekken en 17de
zijn er maar liefst 2 activiteiten! Je kan creatief aan de bak
met beton gieten of wandelen
door de wijk Kromme Rijn te
Utrecht. En terwijl ik dit schrijf,
vraag ik mij af hoe creatief beton is, maar dat terzijde.
Over genoeg te doen, wist je dat
bij diverse langlopende cursussen je ook iets later kan instromen? Wil je iets met je handen
doen dan is er nog plaats bij
zowel Keramiek handvormen
(302) en bij boetseren (303).
Kom je liever in beweging?
Kom dan bij Zumba (003) op

maandagavond.
Geïnteresseerd? Kijk op kploosdrecht.
nl, neem contact op met de
begeleider en ga genieten van
je cursus, workshop of welke
activiteit dan ook!

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,
met honderden
views, likes, enz.
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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
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
Heb je passie voor auto’s en ben
je toe een nieuwe baan? Loop
binnen bij Vakgarage
Richtlijn of bel 0294-252325
Bomenman Boomverzorging
Bos, boom en tuinonderhoud
Specialist in het onderhoud van bomen
WWW.DEBOMENMAN.NL
Gedroogd haardhout te
koop. 06-24920317
Uw sloot ook schoon?
Bel 06-24920317
WWW.EASYORGANIZING.NL
een opgeruimd leven zorgt
voor een opgeruimd hoofd

Programma GooiTV
Vanaf 24 oktober zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- RegioHub gaat over duurzaamheid bij een uitvaartcentrum; - In
In Derde Termijn staat Ruud Bochardt stil bij de kritieken op de uitbreidingsplannen van het Mediapark; - In TV Magazine zijn diverse
onderwerpen te zien uit deze regio, zoals Red Hat, het magische
lichtjesfeest, de tinfabriek.
- Het tweewekelijkse gesprek van Sjoerd Stoop met Han Ter Heegde, burgemeester van Hilversum.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Huishoudelijke hulp aanboden. Tel: 06 50283723
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
BOUW JE EIGEN WEBSITE
Workshop van 1 DAG 29/11
Of laten maken, kan ook!
www.SetWebsites.com
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
Gezocht: Huish.hulp in
K’hoef, 06-13848653.
Wilt u ook af van die
lelijke kalknagels?
Wacht niet langer en
maak een afspraak bij:
VOETZORG REEHORST
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
Is uw immuunsysteem klaar
voor de winter?
Kom naar deze smakelijke
workshop op 8 november
Landgoed de Rading, H’sum
Info/inschrijven:
www.treaschoonderwoerd.nl
Start nieuwe groepsles,
Oefentherapie oefeningen,
van top tot teen bewegen.
Vrijdag, tijd nog bepalen
Vragen; Anne Krijnen
06-11312252.
thuiszorgoefentherapie.nl
Gevraagd aardige hulp in
de huishouding 2 uur pw
Noordereinde 151
035 888352

Kort nieuws
Viore, centrum voor mensen
die leven met kanker. Een inloopcentrum waar iedereen
op doordeweekse dagen tussen
10 en 17 uur (woensdag tot 21
uur) binnen kan komen, zonder afspraak. Oostereind 115,
Hilversum, tel. 035-6853532,
www.viore.org
‘t Wijdehuis, hier kun je
buurtgenoten ontmoeten, een
kopje koffie/thee drinken of
deelnemen aan een ontmoetingsgroep. Consumptie tegen
kl. vergoeding. ’t Wijdehuis
K’hoef, Veenstaete ingang Parkln. via brug: wo 10– 12: koffie
inloop, ma en do 12:30 – 16:30
ontmoetingsgroep. ’t Wijdehuis NdB, SCC Blijkln. 1: wo
10– 12 koffie inloop, wo 12:30
– 16:30 ontmoetingsgroep. Wij
zoeken nog vrijwilligers! Info
of aanmelden: Herma Kleve,
Versa Welzijn, hkleve@versawelzijn.nl of 035- 6231100
In de vacaturebank van Versa
Vrijwilligerscentrale zijn veel
leuke vacatures te vinden. Info
www.versavrijwilligerscentrale.
nl

Wings For Aid
in Concert
Vrijdag 30-11
Korp. Van Oudheusdenkazerne
Voor kaarten zie:
wingsforaid.org/concert

of voor info:
06-22455513

Fotoshoot – dag in SCC
Op zaterdag 10 november organiseert Set Fotografie van
9.30 tot 16.30 uur een fotoshoot-dag in het Sociaal Cultureel Centrum aan de Blijklaan
1 te Nederhorst den Berg.
Alle opties zijn mogelijk. Het
concept is heel eenvoudig: reserveer een half uurtje voor
een shoot met achtergrond.
U krijgt 4 foto’s digitaal en die
worden beschikbaar gesteld
via een bestelsysteem.
Meer informatie: https://
www.setfotografie.com/
of
mail: info@setfotografie.com.
Of bel: 06 - 511 34 107

Alle dagen van 10.00-12.00 uur
en van 14.00-16.00 uur jeu de
boules bij de Oude School in
Kortenhoef. Reserveren: 0356561010.
Behoefte aan een regelmatig
bezoekje, een wandelingetje?
Humanitas biedt ‘vriendschappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@
humanitas.nl of 035-6286093.
Cultureel Centrum Nederhorst
den Berg, nieuwe cursussen, lezingen, workshops: www.bergsecultuur.nl

Weekblad
Wijdemeren

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

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

Wijdemeren
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Besparen op
stookkosten

Dag van de Mantelzorg

#mooiWijdemeren
@melindahaselager

Officiële
bekendmakingen

Op zaterdag 10 november vieren we de
Dag van de Mantelzorg. De gemeente, Versa
Welzijn en het Kursusprojekt hebben een
mooi gratis programma samengesteld.
Komt u ook? Meld u aan voor 3 november via
www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Op wie stemt u?

>

De verkiezing is geopend!
Uit 60 aanmeldingen voor 32
ondernemingen zijn drie startende
ondernemers genomineerd: Mats
Smit, Roald Wentink en Vincent
van Heijst. Nu is het uw beurt om
te bepalen wie zich de Startende
Ondernemer van het Jaar mag
noemen. Op wie stemt u?

Mats Smits – Smit’s Delicious
Met Smit’s Delicious (Nederhorst den Berg)
brengt Mats Smit de aloude ambachtelijke
bonbons op de markt in een nieuw, creatief
en fris jasje. In plaats van de standaard
alcohol en praline vulling verwerkt Mats
vooral nieuwe smaken in zijn chocolade.
In combinatie met het gebruik van mooie
kleuren leidt dit tot prachtige culinaire
creaties. In de toekomst hoopt hij zijn

bonbons in veel restaurants door heel
Nederland te kunnen leveren en zijn
chocoladefabriek verder te kunnen uitbreiden.

Roald Wentink –
Steigerverlichting.nl
Vanuit Wijdemeren verlicht Roald Wentink
met zijn webshop Steigerverlichting.nl
(Loosdrecht) aanlegsteigers in heel
Nederland. Daarbij heeft Roald bolders en
lampen tot één multifunctioneel product
gecombineerd. In de toekomst wil hij het
assortiment verder uitbreiden om zijn
klanten nog beter te kunnen bedienen, ook
wil hij uitbreiden in Europa en daarbuiten.

Vincent van Heijst - Thermgroep
Duurzaamheid staat bij Vincent van Heijst
van de Thermgroep (Nederhorst den Berg)
hoog in het vaandel. Met zijn onderneming

bundelt Vincent kennis en kunde van zijn
netwerk om zo tot duurzame oplossingen te
komen. De Thermgroep adviseert en implementeert verschillende energiebesparende
warmtepomp-oplossingen voor woningen
en industriële bedrijven. In de toekomst wil
de onderneming ook in andere sectoren
bijdragen aan verduurzaming.

Stem ook!
Stemmen kan tot en met zondag 11
november via
www.wijdemeren.nl/ondernemersverkiezing.
Op vrijdag 16 november, tijdens de Dag van
de Ondernemer, wordt de winnaar bekend
gemaakt. Meer weten over de kandidaten?
Houd ons Facebook-account in de gaten:
www.facebook.com/gemeentewijdemeren.

Digi&Taalhuis Loosdrecht
Bibliotheek Gooi en Meer
zocht een vrijwilliger om een
Digi&Taalhuis in Loosdrecht te
starten. Via De Appelboom ging
Kitty Meussen voor hen aan de slag.
Het is de ‘appel van de maand’.
“Toen de coördinator van De Appelboom
mij vertelde over dit initiatief wilde ik
graag helpen dit spreekuur op te starten.
Ontzettend leuk en belangrijk om mensen
te helpen met taal”, vertelt Kitty.

Inloopspreekuur
“Tijdens het inloopspreekuur helpen we

bijvoorbeeld mensen die moeite hebben
met het lezen van brieven, het voorlezen
van hun kleinkinderen, beter willen leren
schrijven of om willen leren gaan met een
computer. Dan koppelen we ze aan een
taalcoach, het Taalcafé of een geschikte
cursus.”

Zie www.bibliotheekgooienmeer.nl.
Op www.deappelboom.nl kunt u nog meer
vrijwilligerswerk vinden.

Starterslening

Kent u de starterslening al? Deze lening
maakt koopwoningen beter bereikbaar
voor iedereen tussen de 18 en 35 jaar die
voor het eerst in Wijdemeren een huis wil
kopen. Daarvoor moeten zij minimaal één
jaar in de gemeente
wonen óf minimaal 19 uur per week in
de gemeente werken óf binnen vijf jaar
na afronding van hun studie terug willen
keren in onze gemeente.
Meer weten? Vraag het online aan via
www.wijdemeren.nl/starterslening.
>

E
 xtra geld chronisch zieken

Leven met een chronische ziekte of
beperking brengt extra kosten met zich
mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer of
hulpmiddelen. Wist u dat u een bedrag
van 250 of 400 euro per jaar kunt
terugkrijgen? De hoogte is afhankelijk
van uw inkomen en gezinssituatie.
Vergeet niet ieder jaar een nieuwe
aanvraag te doen.
Meer informatie en aanvragen
www.wijdemeren.nl/chronischziek
of bel met 14 035.
>

Vrijwilligers nodig
“We zoeken dringend mensen die een uurtje
per week aan de slag willen als taalcoach.
Bij mensen thuis of in de bieb, dat maakt
niet uit!” Het Digi&Taalhuis is gratis en elke
woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in de
bibliotheek in Loosdrecht.

Donkere dagen

De meeste woninginbraken vinden
plaats in de winterperiode. Mensen
gaan op familiebezoek of vakantie en
het is natuurlijk veel eerder donker.
Kortom: inbrekers hebben vrij spel.
Zorg daarom dat woning en ramen
zorgvuldig afgesloten zijn wanneer u
op pad gaat. Leg geen waardevolle
spullen in het zicht en zet binnen en
buiten verlichting aan. Want licht zet
inbrekers in het zicht!

Trouwen in Wijdemeren

Bent u onlangs ten huwelijk gevraagd?
Wist u dat Wijdemeren twaalf prachtige
trouwlocaties heeft? Van molen, tot
kasteel en van jachthaven tot boot.
Onlangs hebben we buitenplaats
Trompenburgh kunnen toevoegen als
trouwlocatie. Een bijzondere historische
buitenplaats, omringd door water en met
uitzicht op een geweldige tuin.
Benieuwd naar alle mogelijkheden?
Kijk dan eens op
www.wijdemeren.nl/trouwen.

Wijdemeren
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Drie tips: besparen op stookkosten
De temperatuur begint te dalen. Dat betekent
dat de verwarming weer aan gaat en u meer gas
gaat gebruiken. Benieuwd hoe u kunt besparen?

gauw 70 euro! Zet de thermostaat ’s nachts of als u niet
thuis bent nog eens twee á drie graden lager. Hiermee
bespaart u ongeveer 150 euro op jaarbasis.

Een gemiddeld huishouden betaalt jaarlijks meer dan 1.000
euro aan gas. Er is dus veel winst te behalen tijdens het
stookseizoen.

3. Plaats radiatorfolie

1. Waterzijdig inregelen
Waterzijdig inregelen is het in balans brengen van de
cv-installatie. Het zorgt ervoor dat het warme water op
een efficiënte manier over de radiatoren wordt verdeeld.
Veel cv-installaties zijn nog niet goed ingeregeld, met als
gevolg dat radiatoren soms traag of nauwelijks opgewarmd
worden. Hierdoor krijg je onnodig een hoog gasverbruik.
Het waterzijdig inregelen kunt u door een installateur laten
uitvoeren.

Een radiator straalt niet alleen warmte uit naar de kamer,
maar ook naar de muur achter de radiator. Dit zorgt
ervoor dat veel warmte via de muur naar buiten verdwijnt.
Radiatorfolie lost dit probleem op en zorgt ervoor dat de
warmte alleen naar binnen straalt.

Tips
Meer tips of informatie?
Kijk op www.duurzaambouwloket.nl.

2. Graadje lager
Zet de thermostaat een graadje lager, dat scheelt ongeveer
6% CO2- uitstoot per jaar. Op de energierekening is dat al

Officiële bekendmakingen
Nederhorst den Berg

Bouwen en wonen

- Rivièrahof 8: bouwen dakkapel (10.10.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Herenweg 48: bouwen dakkapel (15.10.18)

’s-Graveland
- Noordereinde 41: bouwen dakterras (11.10.18)

Kortenhoef

>

Breukeleveen
- Herenweg 67: bouwen villa

’s-Graveland
- Noordereinde 37: plaatsen dakopbouw en dakterras

Loosdrecht

Loosdrecht

- Overmeerseweg 80: verbreden bestaande dakkapel
(03.10.18)
- Sniplaan 6: bouwen woning (11.10.18)
- Wethouder Bloklaan 28: bouwen dakkapel (11.10.18)
Voor meer informatie over een aangevraagde omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de
administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog
geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 77: uitbreiden woonhuis (10.10.18)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 271: plaatsen botenlift met
overkapping (17.10.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 278: bouwen golfbreker
(10.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 166: aanleggen insteekhaven en
plaatsen beschoeiing (11.10.18)
- ‘t Laantje 1a, 1b en 1c: bouwen twee kelders en
aanbouwen (17.10.18)

COLOFON

- Moleneind 71 ws03: bouwen tuinhuis

- de Kreek 21: bouwen garage en botenloods
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212g: vernieuwen van vlonders,
steigers en beschoeiing
- Oud-Loosdrechtsedijk 89: bouwen van een dakkapel
> Ontwerpbesluit Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een
omgevingsvergunning te verlenen voor:
Omschrijving : veranderingsvergunning en ambtshalve
wijziging
Aanvrager : Stichting Waternet
Locatie
: Middenweg 159 in Nederhorst den Berg

Ter inzage
Het ontwerpbesluit, de aanvraag en bijbehorende
stukken zijn vanaf donderdag
25 oktober 2018 tot en met woensdag 6 december
2018 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van
Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht. Hiervoor kunt u een
afspraak maken via telefoonnummer: 14 035.

Zienswijzen
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan
de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
(OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad.
Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het
secretariaat van de OFGV telefoonnummer: 088 - 63 33
000 een afspraak worden gemaakt.
Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit
worden ingediend door belanghebbenden die ook een

Loosdrecht
- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52,
14 november 2018
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Festiviteiten

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

Kortenhoef

Nederhorst den Berg

zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Verlenging beslistermijn

- Parklaan 3: brandveilig gebruik buitenschoolse opvang
(11.10.18)

- Industrieweg 22: reviseren milieuvergunning (10.10.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 27: bouwen bijgebouw
(17.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 228: herinrichten wee eilanden
(10.10.18)
- Rading 82: bouwen dakkapel (15.10.18)
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Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Overig

>

Alle kernen
- Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton,
extra collecte van 25 februari tot en met 2 maart 2019
(10.10.2018)

>

Vrije boomkap

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

Loosdrecht
- Eén wilg en één acacia op de Industrieweg bij huisnummer 18.

Kortenhoef
- P. Bakker, kruising Kortenhoefsedijk/Dode Eind,
plaatsen kerstboom van 1 december tot en met
5 januari 2019 (10.10.18)
- Protestantse Gemeente De Graankorrel,
winkelcentrum De Meenthof, ideële standplaats
Allerzielen op 3 november 2018 (16.10.18)
- Oogzorg Briljant BV, Meenthof 40, 24-uursopenstelling van 23 op 24 november 2018 (19.10.18)

Loosdrecht
- Stichting SLOEP, vanaf sportzaal Eikenrode, Laan van
Eikenrode 49, Halloween (speurtocht) op 27 oktober
2018 (19.10.18)

Nederhorst den Berg
-Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg, plein
Voorstraat, ideële standplaats Allerzielen op
3 november 2018 (10.10.18)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.

Kennisgeving incidentele
festiviteiten
>

’s-Graveland
- Bistro De Garde, Zuidereinde 208, 2 november 2018

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
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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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Politiek
Varia
Gedicht bewoner Veenstaete op muur
geplaatst
KORTENHOEF- De dichter Anton Gerets (88 jaar) die sinds
enige tijd in Veenstaete woont,
viel de eer te beurt de tekst
van een van zijn gedichten geplaatst te zien op de muur van
de bibliotheek aan de ’s-Gravelandseweg te Hilversum.
Anton Gerets heeft enkele
dichtbundels geschreven en uit
zijn verzamelde werken is het
gedicht ‘Zomer’ uitgekozen.
Schilder Jeroen Paulussen is
twee weken bezig geweest om
deze tekst te plaatsen. Kortenhoef is trots op zijn dichtende
inwoner.

7

Finley Het Witte Huis in top-3
trouwlocaties
Finley Het Witte Huis uit Nieuw
Loosdrecht is benoemd tot een
van de 3 beste Trouwlocaties
van Nederland.
In de eerste ronde van de
ZIWA awards zijn de winnaars
gekozen door stemmen van het
publiek. Het publiek bestond
hierbij uit professionals uit
de industrie, bruidsparen en
bruidsparen die gebruik maken van een Zankyou website.
Een regionale benoeming is
natuurlijk al een kroon op het
werk als professional in de in-

dustrie, omdat het publiek je
aanwijst als de beste. Maar deze
nationale award is extra speciaal. In de ogen van het publiek,
van de Zankyou vakjury én van
Zankyou behoort Finley Het
Witte Huis tot de top 3 van Nederland. Dit is absoluut iets om
trots op te zijn.
Natuurlijk is Annemiek van de
Water van Het Witte Huis en
Ottenhome beretrots op deze
ZIWA- Award. “Waar een klein
dorp en een fantastisch team
groot in kunnen zijn” vindt ze
terecht.

KOPIJ
AANLEVEREN:
REDACTIE@
DUNNEBIER.NL

3e Wijdemeers Dictee gewaardeerd
WIJDEMEREN- Winnares Anja
Lam had slechts 4 fouten na
afloop van het 3e Wijdemeers
Dictee in het Sociaal Cultureel
Centrum. Bij de deelnemers
buiten Wijdemeren had Jeroen
van Heemskerck Düker een
score van 0. De 18 deelnemers
vonden de door Herman Stuij-

ver geschreven tekst pittig
doch leuk. U ook?
Zie hieronder.
1.In de vijf dorpen, die gezamenlijk de gemeente Wijdemeren vormen, staat voor velen
dezer dagen de vraag centraal of
een annexatie door Hilversum
deugddoend is, aangezien het

fuseren van deze vermaledijde
provinciestad met de petieterige
dorpen een attaque zou vormen
op de eeuwenoude identiteit.
2.Vol lof spreken experts over de
natuurlijke schoonheid van de
blauw-groene / blauwgroene
parel van Midden-Nederland

Wiet-congres voor Wiet
Door: Herman Stuijver
Bij zijn afscheid als regio-voorzitter van de Zonnebloem, afdeling ’t Gooi werd Kortenhoever Wiet van den Brink verrast
met een Wiet-congres in de
Witte Bergen.
Van den Brink was 5,5 jaar
voorzitter. Naast het lopend
buffet waar, naast de landelijk
directeur van de Zonnebloem,
zo’n 75 vrijwilligers uit de regio
op afkwamen, waren er diverse
workshops over de activiteiten
van deze liefdadigheidsorganisatie. Dat werd in de wandelgangen al gauw het Wiet-congres genoemd. Ook Wiet zelf
refereerde in zijn afscheidsspeech aan deze groene plant
met hallucinerende werking.
Dat gaf blijkbaar enige verwar-

ring. Gelukkige constateerde
de landelijke Zonnebloem met
grote opluchting dat het niet
ging om plantjes voor de een-

zamen en zieken. Het werd
best een gezellig en geestverruimend feestje.

waar de plassen zich aaneenrijgen en waar het aangeharkte
parklandschap van de gerenommeerde buitenplaatsen de
suggestie wekt dat we midden
in de ongerepte natuur zouden
existeren, met diepgroene rododendronvalleien en mysterieuze
eiken uit de middeleeuwen.
3.De grutto is vrijwel uitgestorven door het plasdrasbeleid van
een landelijke natuurorganisatie, waardoor het bloemrijke
weidelandschap in het gedrang
komt, hetgeen nefast zou kunnen werken op de habitat van
flierefluiters en kieviten / kievieten, tureluurs, kemphanen en
scholeksters, waarbij anderzijds
het provinciale orgaan bepaalde
weilanden heeft gekwalificeerd
als beschermd faunagebied wat
weer een increment van diverse
species zou kunnen betekenen.
4.Bij de extensieve debatten
over een coöperatie van diverse gemeenten in deze contreien
wordt de ontstentenis van bestuurskracht telkenmale te berde gebracht, de ambtelijke staf
zou niet voldoende geëquipeerd
zijn om gecompliceerde taken
te effectueren, waarbij primair
het gebruik van de digitale programmatuur niet up- to -date
zou zijn wat onder meer behelst

dat de computers op het gemeentehuis uit het stenen tijdperk zouden stammen.
5.Bij een eerdere fusie was er ook
weerstand, doch die tijd met gênante scènes van onbarmhartige
wederzijdse haatcampagnes ligt
gelukkig decennia achter ons,
maar de sentimenten over de
authenticiteit van het dorp zijn
geenszins gepareerd, hoewel de
chardonnay drinkende pensionado’s pico bello co-existeren
met de nijvere tweeverdieners
die geen van-negen-tot-vijfmentaliteit kennen.
6.Het ideaalbeeld van één coherente Gooise gemeente lijkt een
incarnatie van bestuurders die
talen naar een samenwerking
van dit wormvormig aanhangsel
van Noord-Holland tegen een
oprukkende grootmacht als Amsterdam dat met zijn grijpgrage
tentakels de infrastructuur en
economie van deze regio ziet als
een voortuin van de metropool.
7.‘Aan mijn lijf geen polonaise’
riep de maestro toen hij ten slotte op kalligrafisch verantwoorde
wijze zijn laatste woord van dit
dictee had neer gekalkt / neergekalkt, zo uitgeput dat hij toe was
aan een pot ecstasy of een goed
glas saint-émilion.
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Goed gevuld Rozijnen- Evenementen
krentenbrood Wie helpt de Kortenhoefse
Heel
Half

€ 3,80
€ 1,90

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wijnands

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
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
OVER DE TONG ….
Zeetong (4 ons) met verse friet 19,75
Sliptong (2 stuks) met verse friet 14,50

www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208
Geldig van 17 t/m 31 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

Bermbende?
Zaterdag 20 oktober fietste Ans
van den Brink over het fietspad
langs de N201 richting Intratuin. De berm langs het fietspad is vreselijk vervuild door
al het afval wat daar achteloos
weggegooid was ( chipszakjes,
sigarettendoosjes, plastic flesjes , blikjes enzovoort). Kortenhoef is te mooi om dit zo
te laten, daarom gaat ze a.s. zaterdag 27 oktober van 9-11 uur
opruimen. Wie ergert zich er

ook aan en komt Ans daarmee
helpen? De gemeente verstrekt
vuilniszakken en komt ‘s middags alle volle zakken ophalen.
Zelf eventueel handschoenen
meenemen. Na afloop drinken is het koffie bij Ans thuis.
Tot zaterdag 9 uur op de Kortenhoefsebrug over het Hilversums kanaal.

Weekblad
Wijdemeren

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

Schuimlikkerveen
ANKEVEEN - Op vrijdag 9 november wordt het carnavalsseizoen ingeluid met een Prinsenbal.
De Schuimlikkers zullen afscheid nemen van prins Roy en
zijn prinses Kelly en de raad zal
ook dit jaar weer een spectaculaire manier hebben om hen een

waardig afscheid te geven. Volgens de eeuwenoude traditie is
de prins(es) op de Ankeveense
kermis geboren en zal het prinsenpaar zich op 9 november
aan u bekend maken. Natuurlijk mag u allemaal vast een gok
doen, naar wie dit zullen zijn.
Om u een handje te helpen,
hebben de feestgangers ook dit

Gespreksgroep Viore

Op dinsdagmiddag 20 november start bij Viore een gespreksgroep voor mensen voor wie
genezing niet meer mogelijk
is. Het gaat om een cyclus van
zes dinsdagmiddagen (13.30 –
15.30 uur).
De groep is bedoeld voor men-

sen die leven met kanker en
voor wie genezing niet meer
mogelijk is. Voor sommigen
betekent dit dat er nog maar
een korte levensverwachting
mogelijk is. Voor anderen kan
deze fase nog jaren duren.
Onder deskundige begelei-

jaar weer een aantal hints voor
u:
- Hé Ma, ze zorgen wel voor je;
- Ze zijn niet oud, maar wel ouderwets,- 1 ding, ze zitten niet
achter de geraniums
De carnavalsvereniging hoopt
u allen te zien op 9 november
in hun hofpaleis, ’t Wapen van
Ankeveen.
ding worden ervaringen uitgewisseld en specifieke thema’s
behandeld. Meer informatie
of aanmelding: vrijwilligers@
viore.org of bellen naar 0356853532. De kosten voor deelname bedragen € 30,- voor zes
bijeenkomsten.

Timeless Swingband opent Stalpaert-seizoen
‘s -GRAVELAND - De Daniël
Stalpaert Stichting heeft een
swingende start van de winter-concertenreeks. Op vrijdag
2 november viert de Timeless
Swingband als opvolger van de
vertrouwde Spiegeltent Swingband het 1e lustrum in de Hervormde kerk aan het Noordereinde in ‘s-Graveland met een
bijzondere jazzavond.
Bijzonder omdat twee oud-musici van de Dutch Swing College band optreden: naast Kortenhoever Martien Beenen op
drums was Bert de Kort jarenlang het boegbeeld van de Band
als lead op de cornet en trompet. Orkestleider is Kortenhoever Hans Verheul op klarinet en
saxofoon. Tezamen met de topmusici Jacques Kingma (bas),
Henk Sprenger (gitaar),Ton Hameeteman (piano) en Eelco van
Velzen (trombone) zetten zij de
traditie van tijdloze jazzmuziek
voort, die menigeen van u zal
herkennen en herinneringen
doen ontstaan. Het septet zal u
meenemen naar de centra van
de jazz, blues en swing. Hun

pittige jazzklanken en de goede
akoestiek in de kerk staan borg
voor een machtig prachtige muziekavond.
Kaarten
Aanvang 20.00 uur (de kerk is
open vanaf 19.30 u). Met uw entreekaart (incl. hapje en drankje) à € 15 p.p. ondersteunt u de

Foto: Blazer Bert de Kort

doelstelling van de Stichting –
het behoud en restauratie van
de kerk en pastorie. De kaarten
kunt u bestellen via email: bestuur@danielstalpaert.nl of per
telefoon: 06- 46041520. Graag
overmaken op rekening nr.
NL02ABNA0458883468 of kopen bij de avondkassa.
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Door: Nikwi Hoogland

De jonge Boswachters van OERR
’s- GRAVELAND – Wie stoer, slim
en sterk is, kon Boswachter van
OERR worden. Tijdens de Wilde
Buitendagen, georganiseerd
door ING en Natuurmonumenten, konden kinderen heerlijk
ravotten. Met een eigen Boswachterspaspoort verdienden
ze stempels door activiteiten
uit te voeren. Van vuur maken
tot schat zoeken, ieder kind
kreeg de kans een Boswachter
te worden en een unieke badge
te verdienen.
Bij de aanmeldbalie stond Samuelle van Deutekom, boswachter van Natuurmonumenten, klaar om iedereen te
ontvangen. Samen met haar
collega’s zorgde zij voor een
geslaagde dag. De Wilde Buitendagen zijn speciaal bedoeld
voor kinderen die niet vaak
buiten zijn of die niet naar buiten willen. Juist het stimuleren
van naar buiten gaan en het
genieten van natuur is het doel
van deze dag. Er waren zo’ n

350 aanmeldingen van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Voor
de oudere kinderen waren de
activiteiten iets ingewikkelder.
Boswachterspaspoort
In het Boswachterspaspoort
stond een duidelijke route beschreven met elf activiteiten.
Het eerste onderdeel was touwknopen. Kinderen konden met
behulp van begeleiders knopen
maken met twee touwen. Had
je goede knopen gelegd? Dan
kon je zelfs over je eigen touwen heen lopen, zo stevig zaten de knopen vast. Een goede
knoop leverde een mooie stempel op.
Activiteiten zonder stempels
Er waren ook activiteiten waar
je geen stempel voor kreeg.
Zoals camoufleren en je eigen
broodje afbakken. Kinderen
schminkten zich, bijvoorbeeld
als een leeuw. Om je broodje te
bakken, stond er een vuurkorf.
Je kon je broodje aan een prik-

ker doen en boven het vuur
warm maken. Daarna lekker
opsmikkelen met jam.
Activiteiten met stempels
De andere activiteiten waar
je wel een stempel voor kreeg
waren wildernissen trotseren,
bladeren speuren, egels redden, dieren spotten, vuur maken, schat zoeken en de zon
bekijken met een telescoop.
De wildernissen waren goed
in trek. Kinderen leefden zich
volledig uit. Het was een soort
survivalpad waar je doorheen
kon slingeren en glijden. Bij
het bladeren zoeken, moesten kinderen zes verschillende
blaadjes vinden. Hadden ze die
gevonden? Dan kregen ze een
stempel. Daarna kon je egels
redden en een tekening maken.
Hoe je egels kon redden, werd
uitgelegd met een presentatie
en een boekje met tips om egels
te helpen. Dichtbij het egels
redden, kon je ook dieren spotten. De meesten zagen honden

of vogels, maar een enkeling
dacht ook een eekhoorn gezien
te hebben. De route vervolgde.
Een vuurtje maken, dat bleek
best lastig, maar gelukkig waren er behulpzame boswachters
die lieten zien hoe het moest.
Daarna konden kinderen gaan
schat zoeken. Met een metaaldetector of met een schepje kon
je zelf speuren naar waardevolle spullen in de grond. Het
veld werd grondig onderzocht

De verborgen parel van Loosdrecht
Door: Niels van der Horst
Loosdrecht – Restaurant Robberse eiland aan de Vuntusplas blijft bestaan. Dit goede
nieuws deelden uitbaters Wendy van Eijsden en Leon Becu in
hun nieuwsbrief van oktober.
Ze mochten de horecagelegenheid al een tijdje runnen in een
proefperiode die zij en Stichting Abrona waren aangegaan.
Stichting in de zorg
Stichting Abrona helpt vanuit meerdere woonplekken
mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt door een verstandelijke beperking of een
maatschappelijk
probleem.
Aan de prachtige Vuntusplas
ligt een unieke locatie. Het terrein herbergt meer dan twintig
studio-appartementen
waar
cliënten kunnen wonen en werken. De helft van de appartementen heeft direct uitzicht op
het water. Verder op het terrein

zijn het restaurant en een werkplaats aanwezig en men heeft
plannen voor een klein winkeltje. Uiteraard biedt de locatie
ook volop watersportmogelijkheden. De bewoners werken op
en rond het terrein. Een van de
werkzaamheden betreft het onderhoud van het groen van en
de kanoroute over de plas. Dat
gebeurt in samenwerking met
Natuurmonumenten waarmee
wekelijks wordt gevaren.
Beste vrienden
Wendy en Leon zijn beste maa
tjes en hebben al meerdere
gezamenlijke activiteiten ontplooid, waaronder een adviesbureau voor de horeca en een
coachingpraktijk. Leon heeft
zelf altijd restaurants gehad en
Wendy was bijvoorbeeld toernooidirecteur van het Dutch
Open tennis in Amersfoort.
Dat was in navolging van haar
vader Piet van Eijsden die dat
toernooi onder de roepnaam

Het Melkhuisje (in Hilversum)
tot een begrip had gemaakt. En
nu runnen ze dus het restaurant Robberse Eiland. “Het is al
twee keer failliet gegaan voordat het op ons pad kwam. We
zijn toen een proefperiode aangegaan om te kijken of het weer
levensvatbaar kan worden”,
aldus Leon. “Ja, en ook om te
kijken of alles – wij – wel bevielen, want dat is voor de bewoners natuurlijk essentieel”, vulde Wendy aan. Half september
volgde het groene licht over en
weer en sindsdien is het voeten
op het gaspedaal om alles zo
snel mogelijk klaar te krijgen.

het terras terwijl in de werkplaats een houten tafeltje voor
ze wordt gemaakt”, licht Leon
toe. Hoe leuk en aantrekkelijk
deze aspecten ook zijn, deze
plek is vooral uniek vanwege
het weergaloze uitzicht. Vanaf
het grote terras kijk je ongehinderd door masten en zonder lawaai van motorboten uit
over de hele Vuntus. En van
binnenuit is het panorama niet
minder adembenemend. Met
alleen dit natuurschoon heb je
vanzelfsprekend nog geen goed
lopende zaak. Wendy en Leon

en 22 december. Dan wordt
het een prachtige Kerstviering
op maandag 24 december om
19.00 uur. Wil je meezingen?
Meld je aan bij Ton Terlien:
0294- 254006 of Jan Vrijhoef:
0294- 252310.

door de kinderen. Er was zelfs
een jongetje dat zoveel mazzel
had, dat hij een heel ouderwets
speelgoedpaardje vond. Hij
was apetrots en nam het netjes
verpakt mee naar huis. Als laatste onderdeel konden kinderen
de zon gaan bekijken bij de
Sterrenwacht van Natuurmonumenten. Zodra alle stempels
verzameld waren, gingen kinderen trots hun badge ophalen.

hebben de menukaart sterk
verbeterd en komen de wintermaanden met allerlei acties
om het bezoek weer aan te laten trekken. Gezien de ligging
en overige unieke aspecten van
Robberse Eiland – niet in de
laatste plaats het vrolijke tweetal zelf! – zou dit zomaar deze
winter al uit de hand kunnen
gaan lopen. Hun gerechten zijn
voor alle portemonnees en er
heerst een zeer gastvrije sfeer
in misschien wel de mooiste
horeca-setting van heel Wijdemeren.
Meer
info:
www.restaurant-robberse-eiland.nl

Het restaurant
In eerste instantie is Robberse
Eiland een restaurant voor iedereen. Het feit dat er cliënten
werken kun je speciaal noemen
maar wellicht veel bijzonderder
is dat je er ook houten meubels
op maat kan laten maken. “Ja,
dan zitten er hier mensen op

Zing mee met Emotions Piekendag Leger des Heils
Zes keer repeteren voor de
Kerstnacht op zaterdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur?
Dat kan bij het Jongerenkoor
Emotions onder leiding van de
altijd jeugdige Ton Terlien en
Jan Vrijhoef. Het koor oefent
in de kerk op de zaterdagen
3-10-17 december en op 1-18

9

Op zaterdag 3 november heeft
het Leger des Heils in de Bussumerstraat te Hilversum een
Bazaar van 10.00 uur tot 14.00
uur met o.m. verkoop nieuwe
artikelen, gereedschap, brocante en natuurlijk een rommelmarkt ook het Rad van Fortuin
ontbreekt natuurlijk niet. Ook

is het Piekendag, alle niet geprijsde kleding slechts 1 euro.

KOPIJ
AANLEVEREN:
REDACTIE@
DUNNEBIER.NL
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In Memoriam Bert Looman
Bert Looman
Mijn lieve vriend en kameraad is niet meer.
45 jaar waren wij vrienden.
Jarenlang zaten wij in het bestuur van Pluto.
Samen hebben wij de S.F.G. opgericht.
45 jaar hebben wij feesten georganiseerd voor het dorp.
Hier is nu een eind aan gekomen.
Bertje is niet meer!
Voor altijd blijf jij in mijn hart en in mijn herinneringen.
Bert, je was een mooi mens!
Bedankt dat je mijn vriend was.
Bedankt dat ik jou heb mogen kennen.
Bedankt voor alles!
Je maatje

Dirk van den Broek
Simone & Sebastiaan
Wij wensen Sylvia, de kinderen en familie veel sterkte.

TE KOOP
van Breelaan 2, Ankeveen

open huis zat
27 okt 11-13 u.
geheel gerenoveerd

€ 275.000.- kk

06 53 78 55 15

Door: Herman Stuijver
Op 14 oktober overleed toch nog onverwacht Bert
Looman op 60- jarige leeftijd. De verslagenheid is
groot bij velen. Dat juist deze levenslustige man
op zo’n jonge leeftijd het leven heeft moeten verlaten, doet pijn. Hij werd getroffen door darmkanker, die mede door diverse uitzaaiingen niet meer
was te stoppen. Wie hem op de laatste Jaarmarkt
in mei sprak, kreeg te horen dat hij dit medische
probleem wel zou overwinnen. Typisch Bert, altijd optimistisch, niet klagen en vooruitkijken.
Al op jonge leeftijd was hij betrokken bij de plaatselijke gemeenschap. Vanaf 1978 was hij voorzitter van Pluto, de jeugdsoos in ‘s- Graveland, met
regionale uitstraling. Op een gegeven moment
was de populariteit zo groot dat tieners van ‘buitenaf ’ niet meer welkom waren, tenzij ze konden
aantonen dat ze ‘verkering hadden met iemand in
het dorp’. Bert was superhandig, zo ontwierp hij
het beweegbare podium en de grote bar. Dat hij
met hart en ziel veel over had voor het jeugdwerk
bleek onder andere uit het feit dat het transport
van zwaar bouwmateriaal een forse schade betekende voor z’n pas aangeschafte autootje.

Wat z’n ogen zagen, kon Bert maken. Professioneel was hij jarenlang decorbouwer voor de televisie. Met anderen bouwde hij in Aalsmeer de
huiskamers van Goede Tijden, Slechte Tijden
en andere series. Later was hij samen met Hans
Cramer de grondlegger van Cramer en Looman
Stand- en Decorbouw in Lemmer. Met zijn tomeloze energie slaagt hij erin om samen met zijn maa
tje C-L uit te bouwen tot een bedrijf van formaat.
Zijn dadendrang leidde er ook toe dat hij met
anderen de Stichting Festiviteiten ‘s -Graveland
oprichtte, de ruimte achter Pluto werd te klein.
Met aanvankelijk een kleine markt, later steeds
groter, oplopend tot een grote Jaarmarkt van de
Smidsbrug tot aan Wolfsbergen. Het werd alsmaar groter, culminerend in het massale optreden
van Golden Earring in een bomvolle Feesttent.
Nadat Bert zich terugtrok als voorzitter wegens
drukke werkzaamheden keerde hij terug bij de
SFG: ad interim. Maar iedereen wist beter. Hij kon
z’n kindje niet loslaten. Hij was de motor van de
club. Altijd enthousiast, motiverend en sturend.
Behept met een vlotte babbel was hij in staat om
mensen in zijn brede netwerk aan te spreken om
mee te doen. En ook niet te beroerd om zelf de hamer op te pakken. Kijk maar eens naar het Grand
Café naast de Feesttent. Je kon niet om Bert heen.
Hij had alweer een nieuw plan voor de Jaarmarkt
2019. Bert Looman zal het niet meer meemaken,
een groot verlies voor ’s-Graveland. Terecht werd
hij geëerd met de onderscheiding als lid in de orde
van Oranje-Nassau.
De redactie wenst zijn vrouw Sylvia, de kinderen
Marjolein (en Jeffrey), Benjamin, Anuscka (en
Danny) en de familie Van Corteveen- Looman
sterkte in deze donkere dagen. Zaterdag jl. namen
velen afscheid van deze markante inwoner van
Wijdemeren. Op uitdrukkelijk verzoek van Bert,
graag een gift aan de Bobby & Robine Foundation; NL 73 INGB 0008 3638 89, o.v.v. afscheid Bert
Looman.

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.

ACTIE

KORTENHOEFSE

HUISMIX
ZAK Á 700 GRAM

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

Ontvang bij elke €15,- een setje kaarten
EXTRA PRIJZEN
Gouden kaart: Gratis Appelwaartje
Zilveren kaart: Gratis zak Huismix

€3.99

€3.29
GELDIG T/M 3/11/2018
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‘Leef ’ is het motto van Bibian Mentel
Door: Herman Stuijver
LOOSDRECHT- Recent kwam
een autobiografie van de Loosdrechtse snowboarder Bibian
Mentel op de markt: ’Leef’, een
nieuw boek dat in één woord
haar levensmotto samenvat.
Na negen keer kanker klampt
ze zich vast aan het leven. “Het
is zo mooi, met lieve vrienden
en altijd weer nieuwe doelen.
Keep going, blijf ik zeggen.”
Vorig jaar publiceerde Splint Media uit Kortenhoef haar levensverhaal met het boek ‘Kut Kanker!’. Daarna bleef ze op topniveau
presteren en veroverde twee
Olympische titels op de Paralympische Spelen in Zuid-Korea. Een
goede reden om na dit succes drie
hoofdstukken toe te voegen met
de optimistische titel ‘Leef’.
“Ik kan zo snel de knop omzetten
na een ziekteproces, omdat ik heel
erg van het leven hou” antwoordt
Bibian in een exclusief interview
met dit blad. “Ik leef van dag tot
dag erg in het moment.”

Knokken
Op 27-jarige leeftijd blijkt Mentel,
op weg naar de Spelen van Salt
Lake City, botkanker te hebben.
Om uitzaaiingen te voorkomen
wordt een onderbeen geamputeerd. Daarna pakt ze het snowboarden weer op. De kanker
komt echter tot negen keer terug.
Bibian blijft knokken, ze wordt in
2012 wereldkampioen parasnowboarden. Op de Paralympische
Spelen van Sochi (2014) wint ze
goud en in zowel 2015 en 2017 is
ze wereldkampioen op de cross
en de banked slalom. Diezelfde
dubbelslag maakt ze in Pyeongchang (2018).
In conditie
“Ik probeer in geestelijke en fysieke conditie te blijven. Door veel te
sporten, zo’n vijf keer per week.
Met een sterk lichaam kun je je
immuunsysteem verbeteren, je
wapenen tegen vijandige cellen. Ik
moet dus ook wel, het is een stok
achter de deur. Het heeft bij mij
dus een prioriteit, bovendien vind
ik het leuk”, vervolgt de 46-jarige.

Paradijsvogels
Door: Karin van Hoorn
ANKEVEEN - “Ik ben Fred Delfgaauw, ik ben achtenvijftig jaar
en ik speel met poppen.” Hij
staat op het toneel met zijn armen vol lompen die zojuist nog
op de grond lagen. Langzamerhand komen de lompen tot
leven en worden het personificaties van wat Fred Delfgaauw
wil zeggen, of juist niet kan of
mag zeggen. “Don’t shoot de
poppenspeler.”
Een vrijwel uitverkochte zaal
in het theater van Ankeveen.
Mensen uit de verre omgeving hebben de weg naar De
Dillewijn gevonden: Huizen,
Hilversum, Laren. De kapstok
in deze, alweer zijn zoveelste
show, is de terugkeer naar de
straat waar Delfgaauw geboren
en getogen is, een doodlopend
straatje in Den Haag. Logisch
dus, dat de poppen, ingenieus
en prachtig gemaakt, af en toe
met een Haags accent praten.
Letterlijk aan de hand van zijn
‘paradijsvogels’, excentriekelingen, maar ook door alleen zijn
stem, vertelt Fred het verhaal
dat hij wil vertellen. Hij laat je
geloven dat een Haagse vader
tegen je praat, een klein jochie.
Dat hij speelt met taal maakt
hem een rasverteller. Hoe knap
is het van een artiest om zijn
publiek te laten vergeten dat
Opa Lau (“het begin van de we-

reld waren groene dingetjes”)
uit lappen en kunststof bestaat,
en dat de hand die zich het
voorhoofd wist, de hand van
de poppenspeler is. Het publiek
grinnikt om de oude vriend in
een ‘gekkenhuis’: “Ik word liever hier voor gek versleten dan
dat ik buiten niet serieus word
genomen”, zegt ie. Het publiek
leeft mee met die arme, eenzame, vrouw, die nooit bezoek
krijgt! Soepel brengt Fred Delfgaauw de hedendaagse actualiteit in de voorstelling, vrijwel
naast het nostalgische ‘snoepje
van de week’. Maatschappelijke vooroordelen en situaties
verpakt hij in taal, stemmen
en poppen, met licht, kleur en
muziek. Een voorstelling die je
op het puntje van je stoel doet
zitten en waarover je nog lang
napraat, al was het maar om de
treffende zin: “Er is niets tegen
geloof, zolang je het maar niet
zeker weet.”
Bij de uitvoering van zijn spel,
wordt Fred ondersteund door
een fantastisch team dat techniek, decor en regie tot een
spannende voorstelling samenvoegt. En dat was allemaal zomaar te ervaren in Theater De
Dillewijn, in Ankeveen, op zaterdag 20 oktober.

Die bovendien lof toezwaait aan
een team van goede artsen dat
haar begeleidt. “Daar heb ik ontzettend veel vertrouwen in, hetgeen weer positief werkt op mijn
mindset. Plus dat je uiteraard ook
geluk moet hebben.”
Geen topsport meer
Recent maakte ze bekend dat
ze stopt met topsport: “Ik zal altijd blijven snowboarden, maar
Beijing zit er niet in. Wellicht
nog wat vriendschappelijke wedstrijden, maar met het wereldbekercircuit zal ik stoppen.” Dat
betekent echter niet dat de Loosdrechtse achter de geraniums zal
gaan zitten. “Nee, joh. Ik heb nog
een volle agenda. Ik ben gevraagd
door het International Paralympic Committee om ambassadeur
te worden. Met de taak om kinderen met een beperking enthousiast te maken voor de sport.”
Bovendien heeft Bibian nog haar
Mentelity Foundation dat zich
ook opwerpt voor de begeleiding voor jonge sporters met een
beperking. “Die stichting is een

groeiend bedrijf
dat ook de nodige
aandacht vergt.
Plus dat er altijd
weer nieuwe uitdagende projecten
op de rol staan.
In april 2019 ga
ik naar Zwitserland waar ik bij
het IPC deel zal
nemen aan een
bijeenkomst van
paralympische
sporters op alle
niveaus, met afgevaardigden uit de
hele wereld. Ook
heel boeiend.”
En natuurlijk gaat
ze elke zondag
naar de Silverdome in Zoetermeer waar ze jonge snowboarders traint om zo snel mogelijk
van het kunstsneeuw af te suizen.
“Dat blijft een heerlijk uitje, dat
me motiveert om jonge mensen
te helpen.”
In ‘Leef’ lees je hoe Bibian met
hart en ziel elke dag opnieuw be-

zig is. Ze inspireert en motiveert
dagelijks mensen - met en zonder kanker - om ook te kiezen
voor het leven en het maximale
uit zichzelf en uit het moment te
halen.
Leef; Bibian Mentel; Splint Media
B.V.; ISBN 978 94 93042-00; 176
pag. ; Paperback; € 20,-

Expositie #ZIE maakt huiselijk
geweld zichtbaar
Door: Saskia Luijer
“Ik lachte altijd om te kunnen
overleven. Nu lach ik omdat ik
het heb overleefd.” Woorden
van een jonge vrouw op een
grote foto. Het is een van de
afbeeldingen van de expositie
#ZIE die van 15 t/m 21 oktober
in de Meenthof in Kortenhoef
stond om aandacht te vragen
voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
Winkelende mensen lopen
langs de billboards en kijken
omhoog. Ze bekijken de foto’s
en lezen de teksten. Indrukwekkende beelden, vastgelegd
door fotograaf Judith Keessen,
maar vooral de verhalen komen
binnen. Persoonlijke ervaringen van mensen die in het verleden te maken hebben gehad
met geweld of mishandeling in
huiselijke kring. Vrouwen en
mannen waar je niets aan ziet.
Toen niet en nu niet. Want huiselijk geweld is vaak onzichtbaar, onhoorbaar en anoniem.
Maar ook in onze regio Gooi en
Vechtstreek wordt ieder jaar 1
op de 10 volwassenen slachtoffer van huiselijk geweld, heeft 1
op de 20 ouderen te maken met
ouderenmishandeling en zit
er in elke klas wel een kind dat

thuis wordt mishandeld. Cijfers
waar je niet voor weg kunt kijken. Vandaar de expositie #ZIE.
Veilig Thuis
“Heeft u de foto’s gezien?” vraagt
Machteld Vonk. Woensdagmiddag 17 oktober was zij met
collega’s in het winkelcentrum
aanwezig en ging het gesprek
aan met voorbijgangers. Daarbij
deelde ze flyers uit om bekendheid te geven aan Veilig Thuis
Gooi en Vechtstreek, het advies- en meldpunt voor huiselijk
geweld, kindermishandeling en
ouderenmishandeling. Bij Veilig
Thuis kunt u 24 uur per dag, 7
dagen per week terecht als u een
vraag hebt, hulp nodig heeft of
bezorgd bent over iemand. Dat
kan via telefoonnummer 08002000 of de website www.vooreenveiligthuis.nl. “De drempel
om zorgen te bespreken is vaak
hoog” meldt Machteld. “Als
het jezelf overkomt, is er veel
schaamte en angst dat je niet
wordt geloofd. Maar ook voor
omstanders kan het spannend
zijn om vermoedens te bespreken. Er is veel taboe en dat willen we met deze expositie doorbreken. De maatschappij wat
bewuster maken. Dat je er met
elkaar beter op let.”
Bespreekbaar
Soms komt mishandeling pas

op latere leeftijd naar buiten.
Zoals bij Paul die op 5 à 6-jarige
leeftijd seksueel werd misbruikt.
Als ervaringsdeskundige was hij
ook in de Meenthof aanwezig
omdat hij ‘t belangrijk vindt om
er bekendheid aan te geven, het
zichtbaar te maken. Paul: “Bij
mannen is incest helemaal een
taboe. Het zijn meestal vrouwen
die met verhalen naar buiten
komen. Maar hier moet ook
over gesproken worden.” Hij
wijst naar zijn foto waar staat:
“Ik voel die hand nog dagelijks,
maar ik laat mij niet meer pakken. Ik wil leven.” Een andere
ervaringsdeskundige, Tineke,
attendeert ons op de stichting
Zijweg. Een stichting die steun
geeft aan vrouwen en kinderen
die te maken hebben gehad
met huiselijk geweld. Een van
de foto’s van de expositie maakt
pijnlijk eenvoudig duidelijk hoe
moeilijk het dan kan zijn om
stappen te zetten. “Waarom
bleef je dan? Omdat ik een belofte had gedaan. In goede en in
slechte dagen toch?” Juist daarom doet #ZIE een appel op ons
allen. Want hoe meer we zien,
hoe meer we weten, begrijpen
en ingrijpen.
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Cultuur
Bekend cellokwartet opent met Dvorak en The Beatles
NEDERHORST DEN BERG- Het
tiende seizoen Concerten op
de Berg staat op het punt van
beginnen. In de knusse Willibrordkerk brengt het Noord
Nederlands Cellokwartet met
een gloedvol programma een
ode aan dit prachtige snaarinstrument.
De vier musici koesteren een
unieke band met hun instrument
en met elkaar. Zo doceerde Fred
Pot, een echte Berger, tijdens zijn
25 jaar aan het conservatorium

ook celliste Corine ‘t Hoen. Zij
trouwde met cellist Jan Ype Nota,
die op zijn beurt les heeft gegeven aan de Franse celliste Noëlle
Weidmann, die ook tot het ensemble toetrad.
Samen spelen zij geregeld op de
meest uiteenlopende podia in Nederland en daarbuiten. Voor hun
concert in Nederhorst den Berg
selecteerden ze onder meer muziek van een componist uit een
naburige gemeente: Sylvia Maessen, uit Nigtevecht (gemeente

Stichtse Vecht), componeerde het
prachtige Colors of the Sea.
Aan het stuk van de Hongaarse
componist Emanuel Moor koesteren de musici dierbare herinneringen. “De suite voor vier cello’s
van Moor heb ik ooit gespeeld bij
het overlijden van mijn dierbare
celloleraar Jean Decroos”, vertelt
Fred Pot. “Bij zijn vakantiehuis
in Frankrijk werd hij ten grave
gedragen en daar klonk dit stuk
prachtig bij. Ook Jan Ype heeft
van hem les gehad.”

Naast het werk van Moor staat
ook stemmige muziek van Arvo
Pärt en Anton Bruckner op het
programma. De opgewektheid
komt in de vorm van composities van Telemann, Dvorak, Jerry
Bock en… The Beatles. “Dat is
zulke goede muziek en zo mooi
bewerkt voor onze vier cello’s”,
zegt Pot. “Daar maken we zoveel
mensen blij mee dat we het niet
konden laten dit op het programma te zetten. Ik weet zeker dat de
mensen met een glimlach de Wil-

Ontdek Marten en Oopjen op Schaep en Burgh
’s- GRAVELAND- Bewonder in
oktober en november twee
bijzondere gasten: Marten en
Oopjen. Na vele omzwervingen
keren ze voor even op hun oude
plekje in ‘s-Graveland terug,
nu als replica. Luister naar het
verhaal achter de schilderijen
en wandel met de gids over de
buitenplaats
Amsterdam en ‘s-Graveland
waren in de Gouden Eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden. Rijke kooplieden verbleven
‘s zomers in hun luxe verblijven
buiten de stad. Elk jaar verhuis-

den ze met de mooiste stukken
uit hun inventaris naar ‘s-Graveland. Zo hingen destijds de
schilderijen Marten Soolmans
en Oopjen Coppit van Rembrandt regelmatig op Schaep en
Burgh.
Deze buitenplaats, nu kantoor
van Natuurmonumenten, diende van 1815 tot 1877 als buitenverblijf van het echtpaar Anna
van Winter en Willem van
Loon. De schilderijen kwamen
ieder voorjaar met de trekschuit
van het stadspaleis aan de Herengracht naar ‘s-Graveland.

Natuurmonumenten
toont
levensgrote reproducties van
de schilderijen. Precies op de
plek waar ze ooit hingen, in de
pronkzaal van Schaep en Burgh.
Speciaal voor deze excursie openen wij de deuren van het landhuis.
Nog steeds is het ontwerp goed
zichtbaar in het landschap. Natuurmonumenten voert in tien
jaar een groot herstelplan uit,
in de geest van Zocher, om het
landgoed weer te behouden
voor de komende eeuw. Tijdens
de wandeling wordt in woord en

beeld het verhaal verteld van het
parklandschap toen en nu.
Handig om te weten
Deze excursie start bij landhuis
Schaep en Burgh, Noordereinde
60 in ‘s-Graveland. Hier kunt u
ook parkeren. Reserveer snel,
want vol = vol. Er is een maximum aantal deelnemers. Graag
een kwartier van tevoren aanwezig zijn. Honden mogen niet
mee. Voor alle activiteiten geldt
deelname uitsluitend na aanmelding en betaling vooraf via
de website.

librordkerk zullen verlaten.”
Kaartverkoop
U kunt uw concertkaarten bestellen via www.concertenopdeberg.
nl. Geen internet? Geen probleem! U kunt ook kaarten kopen
bij Brinkers Mode en Lingerie,
Dammerweg 1 in Nederhorst
Den Berg. U wordt verzocht contant te betalen.

Schaep en Burgh, Noordereinde
60, 1243 JJ ’s-Graveland; vragen: Bezoekerscentrum Gooi
en Vechtstreek, 035 - 656 30 80;
Lid: € 12,50, niet lid: € 15,00.
Zondag 28 oktober: van 10:30
uur tot 12:30 uur; 14:00 uur tot
16:00 uur; zaterdag 10 november van 10:30 uur tot 12:30 uur;
14:00 uur tot 16:00 uur; zondag
25 november van 14:00 uur tot
16:00 uur.
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

Expositieverkoop Wim van den Bos
Door: Niels van der Horst
NEDERHORST DE BERG – In
het Sociaal Cultureel Centrum
(SCC) aan de Blijklaan hangen
momenteel schilderijen van
Wim van den Bos te koop. Op
zondag 14 oktober was een
speciale dag van deze expositie, omdat een van de werken
verloot zou worden aan een
gelukkige bezoeker.
Dochter Brenda verwelkomde
buiten de arriverende bezoekers aan de tentoonstelling.
Die had zij in samenwerking
met het centrum georganiseerd. “De schilderijen waren
aan het verstoffen op zolder en
dat vond ik zonde”, legde ze uit.
Haar liefde voor de kunstwerken deden haar de vraag stellen aan het SCC of ze bij hen
mochten hangen. “Ze bleken
meer te doen voor schilders en
haar voorganger had net zijn
werk weggehaald, dus kon ik
erin”. Vervolgens is ze aan het
werk gegaan om de schilderijen allemaal netjes op te hangen.
Zodoende zijn ze inmiddels
vanaf augustus aan de muren
van het centrum te bewonderen. Deze dag was gekozen om
iets speciaals te doen: het verlo-

ten van een schilderwerk.
De kunstenaar
Wim van den Bos was geen
bekende schilder. Hij schilderde het liefst buiten. Zodra hij
een mooi stekkie zag kon hij er
uren vertoeven om zijn panorama of gekozen frame weer te
geven. Dochter Brenda woont
nu vijf jaar in Nederhorst, haar
vader kwam niet uit Wijdemeren maar heeft vele mooie
plekken in het Gooi vastgelegd.
Daarnaast schilderde hij veel in
opdracht. Huizen en portretten
kwamen het meest voor. “Mijn
vader vertelde eens dat hij van
een klein fotootje van een huis
de opdracht kreeg er een groot
schilderij van te maken. Toen
het af was en hij het grote werk
van hun huis liet zien, raakten
de bewoners flink geëmotioneerd.” Wim van den Bos hield
ook van naschilderen. Prenten, foto’s, als de beeltenis hem
maar opviel.
Doel
De schilderijen en tekeningen
zijn tot en met eind november
te bezichtigen. Doel van de
expositieverkoop is dat zoveel
mogelijk schilderijen een goed
onderkomen vinden. “Het
zou zonde zijn als ze verloren
gingen, want het is zulk mooi

werk”, aldus Brenda. Eén werk
houdt ze sowieso zelf. Een
biddende vrouw op grof doek,
waarschijnlijk de stof van een
juten zak. “Die is niet te koop”,
glimlacht ze. Ik weet niet waarom maar die heeft me altijd
aangetrokken.” De net binnengelopen weduwe van Wim van
den Bos en dus stiefmoeder
van Brenda vertelde: “Ja, dat
grove doek. Dat vond hij moeilijk schilderen. “Eens maar
nooit weer!” zei hij.”
Wethouder Rosalie van Rijn verloot een schilderij

10e Kunstbeurs Kortenhoef
KORTENHOEF- Van vrijdag 26
t/m zondag 28 oktober zal in
de ‘Oude School’ aan de Kortenhoefse dijk 145 voor het
tiende jaar op rij de zogenoemde kunstbeurs Kortenhoef
plaatsvinden.
Kunsthandel Peter ter Braak
uit Groningen begon dit evenement tien jaar geleden. Dit jaar
toont hij voor de tiende keer
op rij zijn abstracte en klassiek
moderne schilderijen uit de
twintigste eeuw aan kunstliefhebbers uit het midden van het

land. Net als verleden jaar is
Kunsthandel Marcel Gieling uit
Utrecht zijn mede-exposant.
Bij Gieling ligt de nadruk op
figuratieve werken ook uit de
twintigste eeuw.
Tien jaar is een jubileumjaar en
dat wordt op zaterdag 27 oktober gevierd. Vanaf 16.00 uur tot
20.00 uur wordt er een feestelijk
glas wijn geschonken. Als een
extra service mag iedere bezoeker tijdens de beurs zijn eigen
kunstwerk(en) meenemen om
dit gratis te laten taxeren.

Oude School, Kortenhoefsedijk 145, 1241 LX Kortenhoef;
vrijdag 14.00 – 21.00 u; zaterdag 11.00 – 18.00 u; zondag
11.00 – 18.00 u.
Als altijd is de toegang gratis evenals het parkeerterrein
naast de school.
www.peterterbraak.nl; www.
marcelgieling.nl
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Theater
Sophie, 12 scènes met een lach en een traan

DSO- première in nieuw Cultureel Centrum
Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF- Vorige week
opende toneelvereniging DSO
het nieuwe Cultureel Centrum
Kortenhoef met vijf opvoeringen van ‘Sophie, een leven in
12 scènes’ van Roos Ouwehand.
Alles was nieuw, een ruime
toneelvloer met stijlvolle gordijnen, een uitschuifbare tribune met 75 goede stoelen,
uitgekiende verlichting met
dito geluid, een comfortabele kleedruimte voor de acteurs, een gezellige foyer met
groen-rode wand, een bar, een
entree met piano, een schone wc met klapdeurtjes. Alles
zag er fris en verzorgd uit in
dit nieuwe mini-theater. Het
is duidelijk dat de vrijwilligers
de afgelopen zomer na de oplevering hard hebben gewerkt
aan dit kunstwerk. Niet alleen
het interieur was fris en fruitig,
ook de voorstelling zo dicht op
het publiek was een speciale ervaring. Geen uitgewerkt decor,
doch een simpel bed met een
tafel met een paar stoelen. Het
werkte.
Waardering voor cast
Dat was vooral te danken aan
de inzet van de grote cast, want

het verhaal van Sophie is niet
bepaald bijzonder. Het verhaal
tekent het leven van Sophie,
van 8 tot 87 jaar. Ooit speciaal
geschreven voor actrice Tjitske
Reidinga. Het effect van één
actrice die alle leeftijdsfases
speelt ontbrak, plus het feit
dat er nauwelijks een intrige
in het verhaal zit. Des te meer
waardering voor de amateurs
van DSO dat ze de zaal konden
blijven boeien. Hoewel het een
beetje voort kabbelde, af en toe
een glimlach, met herkenbare
situaties en een enkele diepere
emotie.
Vijf vrouwen zetten een Sophie
neer. Voor Laura Roosendaal
moet het een pittige opgave
zijn geweest om een 8-jarige
te spelen, ze deed het vaardig in een hoog tempo. Ook
als goedgebekte puber gaf ze
sterk tegenspel aan haar stijve vader. Yolentha Nickolson
zeurde als 35-jarige Sophie in
bed over de tropenjaren als je
een jonge moeder bent. Na de
pauze waait er een frisse wind
over het toneel als Jari van Dort
haar zoon Matthias speelt. Een
jonge acteur die goede accenten legt en met sterke mimiek
overtuigend overkomt. Samen
spelen ze een mooie dialoog

met de dan 45- jarige Sophie
over Kerstmis vroeger. Bij een
andere scène aan bed valt op
hoe Judith Voigt de ontwikkeling naar een doodzieke moeder Ellie ingetogen en realistisch speelt.
Van de 8-jarige Sophie komt
vriendje Daan als Daniël op latere leeftijd terug, nu met stropdas. Een knappe rol van Jeffrey
Spoor die een ouder wordende
man prachtig vorm geeft, ook

als hij Alzheimer krijgt. Hoe
ouder Sophie wordt, hoe meer
ze los kan laten. “Ik ben gelukkig” vertelt ze als 77-jarige
(Sjan van Rijn). Ronduit ontroerend, zonder grote woorden, is de opkomst van Gerda
Meershoek als 87-jarige Sophie
als ze voor het laatst rondkijkt
in de bekende kamer met bed.
Licht uit. Doek. Applaus.
Een goede prestatie van DSO
dat met het leven van een ‘gewone’ vrouw, met liefde, schei

Yolentha Nickolson en Jari van
Dort (foto: Douwe van Essen)
ding en dood bijna twee uur
lang de aandacht wist vast te
houden. Een voorstelling waar
veel zorg is besteed aan de sfeer,
met heerlijke nostalgische
deuntjes tussendoor, aan vlotte
changementen en een helder
beeld op de beamer. DSO en
het nieuwe theater, het lijkt een
combinatie die nog jaren vooruit kan.

Hysterisch weekend voor historici en…..
ANKEVEEN / NEDERHORST DEN
BERG/ KORTENHOEF – Het komend weekend wordt genieten voor liefhebbers van de historie in de vijf dorpen en voor
muziek- en kunstliefhebbers.
• De Historische Kring Kortenhoef, ’s-Graveland, Ankeveen
organiseert op zaterdag en zondag een uitgebreide tentoonstelling rond het thema ‘Vervoer in en rond de drie dorpen’.
Tussen 11 en 17 uur kunt u gra-

Kort nieuws
City of Wesopa: do. 25-10: film:
Benzinho; aanvang: 20.00 uur;
entree € 8. vr. 26-10: toneel:
Loek Peters: Ma; aanvang 20.30
uur. Entree: € 21,50. Zo. 28-10:
Koffieconcert: James Oesi, cellosuites Bach contrabas. Aanvang 11.15 uur entree € 12,50 ,
kinderen tot 12 jaar € 5.
Voorverkoop bij de Bibliotheek, Oudegracht 67, Weesp
of via www.wesopa.nl.

tis rondsnuffelen tussen honderden foto’s van trekschuiten,
bakfietsen en vrachtwagens,
naast de vele voorwerpen. Van
stuurwiel tot kruiwagen. In
partycentrum De Drie Dorpen
aan de Cannenburgerweg te
Ankeveen.
• De Historische Kring Nederhorst den Berg viert tussen 10
en 17 uur zijn 30-jarig bestaan
in het Sociaal Cultureel Centrum aan de Blijklaan 1 te NeAutoMaatje brengt en haalt u
op: bel 2 dagen van tevoren
(ma-vr: 9-12 u.) 06- 302 38 257.
Kost 0,30 per km.
Elke dinsdag om 20.00 uur
klaverjassen in de sporthal
De Blijk (NdB.) Iedereen is
welkom, gewoon gezellig een
kaartje leggen.
Elke donderdag klaverjassen
in Kortenhoef. In ’t Achterom
(achter r.k. kerk) aan de Kerklaan. Start; 20.00 u. Bijdrage:
€2,50 (incl. 2 koppen koffie).

derhorst den Berg. Iedereen is
welkom om de expositie te bezichtigen. Hoogtepunten zijn
de onthulling van het 1e bordje
van de wandelroute ‘Vroeger
en Nu’ door wethouder Rosalie
van Rijn (13.00 u.). Die daarna bekend zal maken wie de
Fotowedstrijd heeft gewonnen
(15.00 u.)
• Van vrijdagmiddag 16.00
uur tot en met zondagmiddag
18.00 uur bent u welkom op de
Bridge-instuif Bergplaats. Elke
woensdagmiddag vanaf half
twee is er een bridge-instuif
in de Bergplaats Kerkstraat 7
te Nederhorst den Berg. Elke
bridger is dan van harte welkom, gevorderden en beginners! We bridgen in een gezellige sfeer 24 spellenwedstrijd
bridge. Inl. tel 0294 253103.
Vraag en aanbod van vrijwilligers? Kijk op: www.wijdemeren.nl/deappelboom.

10e Kunstbeurs Kortenhoef in
de Oude School, Kortenhoefsedijk 145. Kunsthandelaren
Ter Braak en Gieling exposeren
klassiek moderne, figuratieve
en abstracte schilderijen uit de
20e eeuw.
• Last but not least kunt u optimaal genieten van het Jubileumconcert van het 70 jarige
Gemengd Koor Wijdemeren
op zondagmiddag om 14.30
uur in de r.k. kerk aan de DamRepair Café, elke eerste woensdag van de maand. 14-17 uur. ’t
Achterom, Kerklaan, Kortenhoef
Klusjesteam Wijdemeren, voor
ouderen en hulpbehoevenden.
Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-Graveland/Loosdrecht:
0356561860. A’veen/Nederhorst:
035-6563001. Ook extra klussers gezocht
Cultureel Centrum Nederhorst den
Berg, nieuwe cursussen, lezingen,
workshops: www.bergsecultuur.nl

merweg te Nederhorst den
Berg. Onder leiding van dirigent Rob van Surksum brengen
de koorleden de 6 Nocturnes
van Mozart ten gehore brengen. Het begeleidend orkest
speelt de Serenade voor Strijkers. In samenwerking met
orkest en vier solisten zal het
GWK afsluiten met een majestueuze Krönungsmesse van
W.A. Mozart. Dat spektakel
mag u niet missen.
Biljartclub Keu 60+ zoekt versterking. Op 3 niveaus biljarten
op di.-, wo.,- en do. middag
in sporthal Eikenrode, Loosdrecht. Vrijdags vrij spelen. Bel
even naar: 035-5820545.
Viore, centrum voor mensen
die leven met kanker. Een inloopcentrum waar iedereen
op doordeweekse dagen tussen
10 en 17 uur (woensdag tot 21
uur) binnen kan komen, zonder afspraak. Oostereind 115,
Hilversum, tel. 035-6853532,
www.viore.org
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Sport

Geschreven door: Ad van Benschop, Marc Degekamp en Ric Degenkamp

Voetballen in Nederhorst

Kansloos tegen Zwaluwen Utrecht
Al na negen minuten was de
wedstrijd feitelijk beslist. Waar
de ploeg de laatste weken verdedigend goed stond, leek het
in het begin van de wedstrijd
nergens op. Zo kwam de tegenstander wel heel gemakkelijk
aan zijn eerste drie doelpunten.
De dramatische start zag het er
voor de Bergers niet best uit.
Gelukkig wist men zich enigszins te herpakken, al bleef het
betere spel vooral gespeeld

worden door de gasten. Na rust
een iets aanvallendere thuisploeg waarbij de ingevallen
Levi Mastasari een goede kans
op de 1-3 in het zijnet schoot.
Toen vijf minuten later de 0-4
viel was het helemaal over en
sluiten. Ondanks een numerieke meerderheid wisten de gasten verder uit te lopen naar een
dik verdiende 0-5 score. Volgende week hopelijk een beter
voetballend team in de uitwed-

strijd tegen Sporting’70.

spelen gaat Nederhorst- 2 door.

Nederhorst -2 door in bekertoernooi
Nederhorst -2 is simpel door in
het bekertoernooi. Na de drie
overwinningen in de poulefase
was Real Sranang nu de tegenstander. Echter om 10.30 uur
op de zondagmorgen meldde
die zich af, omdat ze onvoldoende spelers op de been
konden brengen. Dus zonder te

Jeugd onder 9
De JO9-1 speelde een goede
wedstrijd, maar moest met 5-3
de winst laten aan DHSC in
Utrecht. JO9-2 wonnen met
1-3 bij Hertha en JO9-3G won
fraai met 6-1 van De Vecht
JO9-3.

Morele verliezer na duel met ‘t Goy

Beker jeugd
De poulefase van de beker-

ronde werd afgerond. JO19-2,
JO13-1, JO10-3 en MO15-1
gaan door naar de knockout-fase. Die hadden JO14-1,
JO12-2, JO10-2, JO9-3 en JO81 al bereikt. Daarvan was alleen
JO10-2 succesvol, dat doorgaat
naar de volgende ronde.
Beker senioren
Het 2e is door. Het Utrechtse
UVV -3 werd eenvoudig verslagen: 5-0. Doelpunten: Bryan
Hilhorst (2x), Awet (2x) en
Christiaan van Assendelft van

Wijck. Het 3e werd uitgeschakeld door Laren ‘99- 3 (3-6). Jits
Bakker, Robert Jan van ‘t Leven
en Ibai Urrestarazu scoorden
voor het in de competitie nog
wel ongeslagen 3e. Overige seniorenteams waren vrij.
Competitie JO19-1
Na twee mooie uitoverwinningen op Nederhorst (1-3)
en NVC (2-3) speelde JO19-1
tegen het eveneens ongeslagen
FC Almere JO19-1. Kort na
rust kwam het op een 0-2 ach-

terstand, maar het sterke collectief van trainer-coach Leon
Roorda brak niet en via Melle
van Dijk kwam het terug in de
wedstrijd. Jorn Kerkhof scoorde een kwartier voor tijd de
verdiende gelijkmaker. Beide
teams blijven koploper.
VR2 verliest in nieuwe outfit
Op zonnige wedstrijddagen
kan VR2 nu spelen in shirts
met korte mouwen. Deze zijn
aangeboden door Assist Accountancy en Laser2000. Op de

ASV- petanque ‘91 oktobertoernooi
ANKEVEEN - Zaterdag 20 oktober jl. werd het zesde toernooi
gespeeld dat nog meetelde
voor het clubkampioenschap
2018. De opkomst voor zo’n
klein cluppie was weer geweldig te noemen: 24 deelnemers
die streden om het oktobertoernooi te winnen.
Ook nu waren er weer prachtige partijen met mooie uitslagen zoals 13/12 en 13/10. Maar
er zaten ook mindere uitslagen
tussen zoals 13/0 en 13/2 De

verliezers van de partijen hadden net zoveel plezier in het
spelletje als de winnaars en zo
hoort ’t ook te gaan. Plezier en
een gezellige dag met elkaar.
Na drie partijen kwamen de
winnaars, om ook nu weer, hun
geweldige maandprijs in ontvangst nemen. Piet van Leijen
werd winnaar met 3 gewonnen
partijen en een plussaldo van
32
Wim Bornhijm werd 2e met
3 gewonnen partijen en een
plussaldo van 28. Elly van Vliet

werd 3e met eveneens 3 gewonnen partijen en een plussaldo
van 25. Frans Wiegers kreeg de
pechprijs, hij wist geen enkele
partij te winnen en had een negatief saldo van 26. Nu gaat de
wedstrijdleiding de balans opmaken en kijken wie de beste
clubbouler van 2018 wordt.
Hij of zij wordt bekend gemaakt op het volgend toernooi
dat gespeeld gaat worden op
zaterdag 24 november

Wie wordt de Bergse Michael van Gerwen?
NEDERHORST DEN BERG- Op
zaterdag 3 november wordt
in Sportcafé de Blijk voor de
3e keer het Bergs Kampioenschap Darts georganiseerd, de
inschrijvingen zijn geopend. Is
er een Bergse Michael van Gerwen?
Wie durft en gaat de uitdaging
aan en wordt de opvolger van
Wander Gons (2016) en Gertjan van Huisstede (2017)? Na
‘Barney’ Raymond van Barneveld is Mighty Mike van Ger-

wen het uithangbord van het
Nederlandse darten. Hij wint
vrijwel alles. Na Phil Taylor is
de 29-jarige Van Gerwen de
succesvolste darter ter wereld.
Loopt er een nieuwe Mighty
Mike rond in het Vechtdorp?
Bij de familie Keizer oefenen
vader en zoon al dagelijks op
die oerkreet ‘One Hundred and
Eighty’. Zal die score vallen in
het Sportcafé? De spanning
loopt op.
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 Nederhorst 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/
Foto: @ Pro Shots

plaatsen voor de volgende bekerronde. Dit lukte alleen de
JO13-1 door met 2-2 gelijk
te spelen bij concurrent Legmeervogels. Verrassend was
de 3e overwinning van de meiden MO13-1. Door De Meern
met 3-2 te verslaan bleven ze
ongeslagen en bekeren ze verder. Uitgeschakeld werden o.a.
MO19-1, JO17-1 ondanks 6-1
winst op Desto en JO15-1 na
4-3 verlies bij Abcoude.
Meer info: www.vvnederhorst.
org of facebook.

Bekervoetbal jeugd
Weinig teams wisten zich te

Voetballen in ’s-Graveland
De comfortabel lijkende 0-3
voorsprong (doelpunten Roland Haselager, Jimmy Reijnders en Daan Verdam) was dat
uiteindelijk niet. In 10 minuten
gaf ‘s-Graveland de voorsprong
uit handen. Mogelijkheden die
er daarna wel degelijk waren
om alsnog te winnen, werden
niet benut. Komende zondag
thuis tegen Sporting Almere,
aanvang 14.00 uur.

15

shirts wordt aandacht en steun
gevraagd voor de Bobby & Robine Foundation.
Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 1 november
nodigt het bestuur zijn leden
uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Tijdens
de ALV zal het bestuur verslag
doen over het seizoen 20172018. Aanvang 20.00 uur in
onze kantine.
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De Eekhoorn sluit seizoen af met Disney-feest
Door: Niels van der Horst
KORTENHOEF – Vorig weekend
sloot speeltuin De Eekhoorn op
zaterdag het seizoen feestelijk
af. Met allerlei attracties, een
surprise act, flinke drukte én
goed weer kon de organisatie
van het eindfestijn makkelijk
spreken van een groot succes.
Jeffrey Oudshoorn van de vereniging was de leidende kracht
van de dag. Samen met vele
vrijwilligers had hij de organisatie van het eindfeest op zich
genomen. Het feest wordt altijd
gepland op de zaterdag voor de
herfstvakantie als de meeste kinderen nog thuis zijn. Tijdens de
herfstvakantie kan je overigens
de speeltuin ook nog in. “Maar
wel met aangepaste tijden. Die
tijden worden binnenkort op
Facebook en de website (www.
speeltuinkortenhoef.nl) bekendgemaakt”, aldus Jeffrey.
Attracties
Het hele seizoen had in het teken
gestaan van Disney, dus dat was
op het eindfeest niet anders. Er
was een disco-springkussen van
Cars en een enorm opblaaskus-

sen in de vorm van een paardenracebaan waar druk in werd
gerend en gesprongen. Ook
konden de kinderen met grote
Lego-blokken van alles bouwen.
Verderop het terrein kon je heerlijke cake versieren met chocola
en ander versiersnoepgoed, om
die vervolgens natuurlijk lekker
op te smikkelen. Qua eten waren
er daarnaast heerlijke dampende pizzapunten. Jeffrey was zelf
ook nog een attractie. Hij mocht
verkleed als Winnie de Poeh opdraven om een speurtocht over
het terrein te leiden. Halverwege
de dag werden de bezoekers nog
getrakteerd op een verrassingsbezoek van muziekvereniging
Amicitia. Die speelde heel toepasselijk een medley van Disneymuziek.
Drukte
Van begin tot eind was het bijna
continu druk op het speelterrein.
Jeffrey vermoedde mede op basis
van zijn eerdere ervaringen dat
er over de hele dag misschien
wel zo’n 250 kinderen zouden
komen. “Exclusief ouders, grootouders en andere begeleiders
dus”. Die kwamen daar nog bij.
Alle bezoekers kregen een mooi

Wijdemeren in Beeld

entreekaartje met daarop tegoeden voor drinken en de eerdergenoemde cake en pizzapunt.
Het vrolijke Disney-ontwerp van
de tickets was van Patrick Voorn.
Na de herfstvakantie houdt het
dus even op en eerste zaterdag
van april is het weer tijd voor het
openingsfeest. “Wat het thema
voor volgende jaar is, weten we

nog niet. Dat moet ik overleggen
met mijn compagnon Annet van
der Wal.” Als u mee wilt helpen
met het reilen en zeilen van De
Eekhoorn, meld u zich dan als
vrijwilliger aan op de website.
Het team is erg gezellig en heet u
vast van harte welkom!

Swingen met Horns inda House op de Dance Party zaterdagavond in ‘t
Akkoord. Een 16-koppige funk/soul/rockband met klassiekers uit de ‘70’s
rond de éminence grise van de soul: Ben Sims.

Nieuws
Club 4711
Uitslag +
stand herfsttoernooi
biljarten
Uitslag Biljartclub 4711 tegen BV De Tram: 5-9
Maandag 15 okt.: J. Vrijburg
– C. UitdenBosch 1-3, M.
Boelhouwer – Mw. T. Mulders 0-3, B. Worp – R. van
Kooten 2-0, J. van Greuningen – K. Voorn 0-3, Mw. T.
Bos – R. Kempers 2-0
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Ovemeer
Donderdag 18 okt.: H. Stalenhoef – J. Kloosterman
0-2, P. van ‘t Klooster – M.
v.d. Velden 0-3, W. Lam – T.
Otten 0-2, M. Verlaan – W.
Clements 3-1
Stand aan kop: P. van ‘t
Klooster 5-11, M. Verlaan
5-8, M. v.d. Velden 5-7
Programma
Donderdag 25 okt. 19.30
uur: onderlinge competitie
BV Overmeer, maandag 29
okt. 19.30 uur: herfsttoernooi Biljartclub 4711
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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