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B&W: ‘Begroting rooskleurig’

Wethouder financiën Jan Klink 
overhandigde vorige week 
de programmabegroting aan 
de raad. “Ik ben trots op de 
structureel sluitende begro-
ting. Hierdoor is Wijdemeren 
op de lange termijn financieel 
gezond. Daarnaast hebben we 
een nieuwe lay-out van de be-
groting. Dit komt de leesbaar-
heid ten goede.”

Plannen 2019
In 2019 gaat het college be-
staande uit de coalitie Dorps-
belangen- CDA-VVD- D66 

verder met het uitwerken van 
het bestuursakkoord. Er wordt 
ingezet op het versterken van 
de dorpen en op het ideaal van 
één gemeente Gooi en Vecht 
binnen 10 jaar. Kunst en cul-
tuur krijgen een impuls. Maar 
ook de duurzaamheid en de 
vernieuwing van onderwijs en 
kinderopvang (Integraal Kind 
Centrum) worden extra finan-
cieel ondersteund. Er is ook 
geld voor het verstevigen van 
de eigen organisatie. Dit on-
der andere door verdergaande 
digitalisering en het inrichten 

van een contactpunt voor on-
dernemers. Vanaf 2019 wordt 
een extra BOA (buitengewoon 
opsporingsambtenaar) inge-
zet, 2 jaar eerder dan gepland. 
Naast nog eens 25.000 euro ex-
tra voor de veiligheid.
Met deze ambities blijven de 
financiële kengetallen in de pas 
met gemiddelden van andere 
gemeenten. 
Het positieve resultaat van 
2019 (+ 120.000 euro) wil het 
gemeentebestuur reserveren 
voor nieuw beleid in 2020 en 
daarna. 

Gevolg van Kadernota
De begroting is een uitwer-
king van de Kadernota 2019 
die door de gemeenteraad is 
vastgesteld. Meer dan in andere 
jaren hebben de politieke par-
tijen op hoofdlijnen de kaders 
en de koers, financieel en qua 
beleid, geformuleerd. Vooraf 
hebben alle fracties aan wet-
houder Klink meegegeven wat 
ze belangrijk vinden. Ook is 
de begroting van 119 pagina’s 
beter leesbaar en toegankelijk. 
Daarnaast is er een samenvat-
ting met staatjes, tabellen en 

grafieken. Pas op 8 november 
bespreekt de raad in een speci-
ale raad de programmabegro-
ting 2019. 
Zelf lezen? Kijk op: htt-
ps://www.wijdemeren.nl/4/
Nieuws/2018/September/
Rooskleurig-perspectief.htm

De wethouders (v.l.n.r.) Joost Boermans (D66), Jan Klink (VVD), 
Rosalie van Rijn (CDA) en Jan-Jaap de Kloet (Dorpsbelangen)

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- B&W van Wijdemeren vinden dat de begroting 2019- 2022 er de komende jaren rooskleurig uitziet. Op de lange termijn is er voldoende geld om de struc-
turele uitgaven te dekken. Ook is er financiële ruimte voor het realiseren van de plannen uit het bestuursakkoord. De lasten voor inwoners blijven ongeveer gelijk. 
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RK Kerk Wijdemeren
w H. Antonius   
 Zo. 7 okt:  09.30 uur: w&vc.
 W. Balk.
w St. Martinus 
 Za. 6 okt:  9.30 uur: euch.
 W. Balk.
w OLV Hemelvaart 

 Zo. 7 okt:  09.30 uur: euch;
 L. Wenneker.

PKN Gemeenten 
w	Willibrordkerk   
 Zo. 7 okt: 10.00 uur: 
 Ds. J.W. van Straaten
w	De Graankorrel   
 Zo. 7 okt: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk
w	Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 7 okt: 10.00 uur: 
 Ds. K. van Meijeren.
w	Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 7 okt: 09.30 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
w	Oec. Streekgemeente  
 Zo. 7 okt: 11.15 uur:
 Geen dienst.

Streek Gemeenten 
w	Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 7 okt: 10.00 uur:  
 Br. Blonk.

WANNEER TIJD WAT WAAR

18/08- 30/09 10.30 u. Beelden op Syp (kasteeltuin) Sypesteyn, Nw-Ldr.dijk 150
wo. 19 sep. 10.00 u. Themaochtend: smid Jasper Daams Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr. 
do. 20 sep. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 20 sep. 20.15 u. Theater ‘Het Lortcher Syndroom’ Dillewijn, Ankeveen
za. 22 sep. 15.30 u. Jubileumconcert Voc. Ens. Fioretto Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 23 sep. 12.00 u. JoinVolleybalTour; Volleybal VVN Sporthal De Blijk, NdB. 
wo. 26 sep. 18.30 u. Open avond badminton Blijkklappers  Sporthal De Blijk, NdB.
vr. 28 sep. 20.00 u. COM missie concert Sijpekerk, Nw-Ldr.dijk 171
za. 29 sep. 13.00 u. Feestmiddag Zonnebloem Ldr.  vertr. Emtinckhof, Ldr.
za. 29 sep. 13.00 u. Open middag Hist. Kring (16.00 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 29 sep. 15.30 u. Concert Buitenklanken, Trois Sous Veltschuur, Noordereind 60
za. 29 sep. 16.00 u. Familieconcert ‘Meneer Tobias…’ Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 30 sep. 15.00 u. Big Bad Bruce Band in concert Sypesteyn, Nw. Ldr.dijk 150
zo. 30 sep. 15.30 u. Concert Ebonit Saxophone Quartet Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
zo. 7 okt. 12.00 u. Opening expositie Gallery McSorley Zuidereind 14, ‘s-Graveland
zo. 7 okt 15.00 u. D3D Jamsessie  De Drie Dorpen, Ankeveen
wo. 10 okt. 19.30 u. Infoavond Energie Coöperatie Landgoedwinkel,Rading 1B,Ld
16-20 okt. 20.00 u. DSO toneel ‘Sophie’ Cult. Centr. K’hoef, Parklaan

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff, M. Stam
en M.Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 088 - 130 96 00

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk 035 - 656 91 28
B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56 
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14 
Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001
Klusjesteam Loosdrecht/Kortenhoef  035 - 6834493
Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785
In de Heksenketel 035 - 5338982
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:
Warinschool 0294 - 251351
Mr. Kremerschool 0294 - 251522
Jozefschool 0294 - 253336
Curtevenneschool 035 - 6561019
De Regenboog 035 - 6560408
Joseph Lokinschool 035 - 6561370
St.-Antoniusschool  035 - 6561067
 
Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl
Wijkagent Floor v. Riessen (N.d.B.) floor.van.riessen@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 252928
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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

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

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

van 16.00 tot 17.00 uur.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

WEEKBLAD

WIJDEMEREN.NL
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Politiek

Enkele cijfers uit de begroting

Het positief saldo voor 2019: 
€ 120.000; aflopend tot + 2000 
in 2020. De netto schuldquote 
is de schuldenlast ten opzich-
te van de eigen middelen. Die 
was 68% (2018) en zakt af naar 
59% in 2019. Het landelijk per-
centage 2013-2016 was 56,3 
%. De solvabiliteit is de mate 
waarin een gemeente in staat 
is aan haar financiële verplich-
tingen te voldoen. Die bedraagt 
in Wijdemeren 30% en stijgt 

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- De redactie 
heeft een aantal getallen uit de 
Programmabegroting op een 
rijtje gezet. 

geleidelijk naar 38%. Dan zit 
Wijdemeren iets boven het 
landelijk gemiddelde van 35%. 
Hoe hoger de solvabiliteit hoe 
weerbaarder je bent. In 2019 
wordt er veel geld onttrokken 
aan de Algemene Reserve, nl. 
Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen: - 1,5 mln.; dek-
king begroting 2019: - 0,7 mln.; 
dekking 3e IKC; -0,9 mln. (to-
taal 3,1 mln.). Dus zakt de Al-
gemene Reserve van 7 naar 4 
miljoen.

Naar € 1008
De lokale belastingen worden 
alleen verhoogd met de infla-
tiecorrectie. Dat betekent voor 
een gemiddelde woningwaarde 

van € 350.000 dat de ozb-belas-
ting zal stijgen naar 460, de af-
valstoffenheffing (3 pers.) naar 
278 en de rioolheffing (150 m3) 
naar 270. Dat is in totaal € 1008 
en het was in 2018: 1003. 

Baten en lasten
Van de lasten gaat 27% naar 
het gemeentelijk apparaat (12,7 
mln.); 25 % overige materiële 
lasten; 23% naar uitkeringen; 
16% naar ‘verbonden partijen’ 
als Regio, brandweer, politie 
e.d.; 7% naar de kapitaallasten 
(3,4 mln.) en 2% aan subsidies. 
Wijdemeren ontvangt bij de 
baten 54,1% van het rijk, 27% 
uit de gemeentebelastingen; 8% 
uit ‘overige’; 6% voor bijstands-

uitkeringen; 3% uit leges (pas-
poort, vergunningen, enz.); 2% 
uit verhuur accommodaties. 

Programma’s 
De uitgaven zijn verdeeld over 
7 programma’s. Hieronder staat 
een globale verdeling van de 
gelden: 
Van de 2,8 mln. voor Bestuur 
en Burger gaat 15% naar com-
municatie. De dienstverlening 
moet beter worden door meer 
digitaal werken. De 2,8 mln. 
voor Veiligheid wordt voorna-
melijk besteed aan de brand-
weer (72%). Het rioleringsplan 
slokt 25% op van het budget 
van ruim 9,8 mln. voor de 
Openbare ruimte. Het gemeen-
telijk waterbeleid (bagger, vaar-
verbindingen) neemt 47% in 
van het programma Recreatie 

en Toerisme (2,24 mln.). Van 
de 18 miljoen Sociaal Domein 
valt bijna de helft onder de ca-
tegorie ‘overige’, 19% participa-
tiewet, 18% jeugdzorg en 15% 
WMO. Voor Natuur en Milieu 
staat 620.000 euro op de begro-
ting, 69% gaat naar handhaving 
milieubeheer. Ook bij Ruim-
telijke Ontwikkeling een grote 
post ‘overige’ (73%). Van de 
4,5 mln. is 12% bestemd voor 
de omgevingsvergunning. Tot 
slot zijn er nog 7,3 mln. over-
headkosten. Daarvan gaat 38% 
naar de backoffice en 13% naar 
de huisvesting op het gemeen-
tehuis. 
Alle getallen bekijken? Kijk 
op: https://www.wijdemeren.
nl/4/Nieuws/2018/September/
Rooskleurig-perspectief.html

Ondernemersavond: ondermijning in het bedrijfsleven
HILVERSUM - Volgende week is 
het de Landelijke week van de 
Veiligheid. Dit jaar is het thema 
‘Ben jij voorbereid op crimina-
liteit?’. Ook Wijdemeren doet 
mee. Eén van de activiteiten is 
een speciale avond voor onder-
nemers over ondermijning in 
het bedrijfsleven op dinsdag 9 
oktober vanaf 18.00 uur. 

 Een restaurant zonder klanten. 
De kapper of het autobedrijf 
dat overdag nooit open is. De 
boerenschuur of het kassen-
complex dat wordt verhuurd 
en waarvan de ramen zijn af-
geplakt. Zomaar een aantal 
voorbeelden van georganiseer-
de criminaliteit die ook in uw 
omgeving kunnen voorkomen. 

Steeds meer proberen crimi-
nelen naar de bovenwereld te 
komen en gebruik te maken 
van de schijnbare anonimiteit 
die bedrijventerreinen, het bui-
tengebied en ondernemers hen 
biedt. Criminelen hebben on-
dernemers nodig om aan spul-
len te komen. Vaak gebeurt dit 
onbewust.

Criminaliteit
Wilt u weten hoe u als onder-
nemer samen met gemeente en 
politie georganiseerde crimi-
naliteit tegen kunt gaan? Meldt 
u dan aan voor deze speciale 
bijeenkomst in het raadhuis in 
Hilversum. De toegang is gratis 
en er is tijdens het buffet vol-
doende gelegenheid vragen te 

stellen. U kunt zich aanmelden 
via gaby.deruiter@hetccv.nl. 
Kijk voor het programma en de 
andere activiteiten in de Week 
van de Veiligheid op www.wij-
demeren.nl/weekvandeveilig-
heid.

Door: Saskia Luijer

Op 17 en 27 september maak-
te wethouder Joost Boermans 
een wandeling langs speel-
tuinen in Loosdrecht en Ne-
derhorst den Berg. Kinderen, 
ouders en andere buurtbewo-
ners konden daarbij wensen en 
ideeën kenbaar maken voor de 
herinrichting van de speelplek-
ken.

Bij de Veenderij in Nederhorst 
den Berg wacht al een groepje 
mensen op de wethouder, die 
daarvoor de V. van Goghstraat, 
J. van Ruysdaelstraat en Voor-
straat heeft bezocht. Tijdens 
zijn wandeling op donderdag 
27 september klinken er posi-
tieve reacties. Men waardeert 
dat de gemeente Wijdemeren 
de inwoners actief betrekt bij 
de herinrichting van de speel-
plaatsen en wil graag vertellen 
wat anders mag of juist moet 
blijven.

Wat wil de jeugd
Het klimtoestel met glijbaan 
en de schommels op de Veen-
derij zijn nog veilig en goed, 
dus die blijven staan. Ook de 

speelse heuvels wil men graag 
behouden en de rijen paaltjes 
waar kinderen zich zo leuk 
achter kunnen verstoppen. Ei-
genlijk zijn de omwonenden 
best tevreden over de plek, al-
leen missen ze iets voor de al-
lerkleinsten. Bijvoorbeeld een 
wipkip of een buis begroeid 
met gras, een boomstam of 
grote rotsen om op te klimmen. 
“Maar geen speelhuisje” bena-
drukt een ouder, want daar ko-
men alleen maar hangjongeren 
op af. Sommige kinderen uit 
de buurt zien een speelhuisje 
juist wél zitten. En dat is nou 
‘t mooie van deze wandeling. 
Waarbij naast de mening van 
volwassenen vooral aan de jon-
gens en meisjes wordt gevraagd 
wat zij er van vinden. Het is 
tenslotte hun speelplek. Janna 
heeft zich goed voorbereid en 
laat een tekening zien van haar 
wensen, met o.a. schommels, 
een zandbak en glijbaan. Ook 
Hugo heeft een schommel ge-
tekend, maar daarnaast nog 
een kabelbaan, een draaimolen 
en een looprad. Zijn broer Faas 
wil ‘t liefst basketbalringen. Sa-
men leveren de kids veel input 
aan de gemeente voor de ver-

dere uitwerking van het plan. 

Mail suggesties
De wandeling in Loosdrecht 
verliep maandag 17 september 
op vergelijkbare wijze langs 
de Schouw, Schakel, Pampus, 
Vrijheid, Regenboog en Go-
delindelaan. Naast alle reacties 
die hier ter plekke zijn gegeven, 

kan iedereen t/m 12 oktober 
nog suggesties mailen naar 
spelen@wijdemeren.nl. In dat 
geval ontvang je ook een be-
richt van de gemeente zodra de 
voorgestelde ontwerpen op de 
website staan. Dit wordt uiter-
aard ook kenbaar gemaakt via 
het gemeentenieuws in de lo-
kale bladen. De definitieve ont-

werpkeuze volgt voor ‘t eind 
van het jaar, zodat – mits de le-
vertijd dit toelaat – in de zomer 
van 2019 de speelplaatsen weer 
als nieuw zijn. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.wijdemeren.nl/herin-
richting-speelplaatsen

Meedenken bij de speelplekken in je buurt

Een wipkip, schommel of speelhuisje?
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Wijdemeertjes Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 
Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-
den en zilveren sieraden. Geo-
pend van wo t/m za van 11.00-
16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

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

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

Theater De Dillewijn • Stichts End 57
1244 PL Ankeveen • www.dedillewijn.nl

Programma 2018-2019

Woensdag 10 oktober
Film: La La Land

Aanvang 20.15 uur. Toegang € 7,- 

Zaterdag 20 oktober
Toneel: Fred Delfgaauw

Paradijsvogels
Aanvang 20.15 uur. Toegang € 19,-

Woensdag 24 oktober 
Jeugdvoorstelling: Jacobus 

Wieman 
Poppentheatercabaret - vanaf 6 jaar

Aanvang 15.30 uur. Toegang € 8,-

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

AB FAAS VERHUIZINGEN-
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

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

035-6566623
 

 RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

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

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.

Vanaf heden kunt u voor een
behandeling van MV Hairstyling

ook terecht bij Enerki Spa
Vreelandseweg 37A

Ned. den Berg
Informatie: 06-51140404

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

Gedroogd haardhout te 
koop. 06-24920317

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

Restaurant Vlaar zoekt 
parttime afwassers voor 

één of meerdere avonden 
per week. Interesse? Meld
je aan om een proefavond 

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

Bomenman Boomverzorging
Bos boom en tuinonderhoud

Specialist in het onder-
houd van bomen

WWW.DEBOMENMAN.NL 

Last van kalknagels?
VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned. den Berg
0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Aangeboden: Huishoudelijke
Hulp. 06-49150270

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 

Uw sloot ook schoon?
Bel 06-24920317

www.easyorganizing.nl 
een opgeruimd leven zorgt
voor een opgeruimd hoofd 

  Lezers schrijven...

Vraag en aanbod van vrijwilli-
gers? Kijk op: www.wijdemeren.

nl/deappelboom.

Repair Café, elke eerste woensdag 
van de maand. 14-17 uur. ’t Ach-

terom, Kerklaan, Kortenhoef

Kort nieuws

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E
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Wijdemeertjes Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 
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Sleutel
Service

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, aan-
leveren in Word (doc bestand) 
opsturen voor maandag 11.00 
uur. Tarieven € 0,53 per mm per 
kolom in zwart/wit en € 0,69 
per mm per kolom in full-color. 
Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 
mm en 2 kolommen 90 mm.

FAMILIE
BERICHTEN

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Programma GooiTV
Vanaf 4 juli zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
 
- TV Magazine met diverse onderwerpen, waaronder aandacht  
   voor het beachvoetbal in Kortenhoef en Kort Nieuws.
- RegioHub gaat over het Icoon van de Oostelijke Vechtplassen.
- Ingmar Meijer is in Gesprek Met de burgemeester van Hilversum, 
   Pieter Broertjes.

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

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 
do. 5 juli Film. Info: www.weso-
pa.nl

Leren bridgen? In september 
start op maandagavond een be-
ginnerscursus in de Bergplaats, 
Ned. den Berg, met gekwalifi -
ceerde docent van de Bridge-
bond. Inl.  0620514045.

Iedere vrijdag gratis inloop-
spreekuur van Versa Welzijn op 
de Lindelaan 98, Loosdrecht. 
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor 
vragen over (fi nanciële) admi-
nistratie en beantwoord en (di-
gitale) formulieren.

‘t Wijdehuis, hier kun je 
buurtgenoten ontmoeten, een 
kopje koffi  e/thee drinken of 
deelnemen aan een ontmoe-
tingsgroep. Consumptie tegen 
kl. vergoeding. ’t Wijdehuis 
K’hoef, Veenstaete ingang Par-
kln. via brug: wo 10– 12: koffi  e 
inloop, ma en do 12:30 – 16:30 
ontmoetingsgroep. ’t Wijdehuis 
NdB, SCC Blijkln. 1: wo 10– 12 
koffi  e inloop, wo 12:30 – 16:30 
ontmoetingsgroep. Wij zoeken 
nog vrijwilligers! Info of aan-
melden: Herma Kleve, Versa 
Welzijn, hkleve@versawelzijn.
nl of 035- 6231100

Zingen? Dat kan bij het Ge-
mengd Koor Wijdemeren. Zij 
repeteren elke woensdagavond 
van 8-10 uur in de Bergplaats, 
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 
bent van harte welkom!

We gaan weer gezellig klaver-
jassen in de sportkantine de 
Blijk op dinsdag avond van 
20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 
september tot mei/juni. Nieu-
we leden  van harte welkom

Kort nieuws

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-
sterking. Op 3 niveaus biljar-
ten op di.-, wo.,- en do.middag 
in sporthal Eikenrode, Loos-
drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u 
aan:06-24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 
de data van alle activiteiten 
van Spotjes, Spotpourri, Open 
Atelier, Handwerkatelier op 
www.despotfabriek.nl

Klusjesteam Wijdemeren, 
voor ouderen en hulpbehoe-
venden. Eerste uur: € 3,-. 
K’hoef/’s-Graveland/Loos-
drecht: 035-6561860. A’veen/
Nederhorst: 035-6563001. 
Ook extra klussers gezocht!

Verenigingen kunnen hun ac-
tiviteiten vast laten zetten in de 
activiteitenagenda. Zendt uw 
activiteit met datum en plaats 
naar redactie@dunnebier.nl

In de vacaturebank van Versa 
Vrijwilligerscentrale zijn veel 
leuke vacatures te vinden. Info 
www.versavrijwilligerscentra-
le.nll

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
 

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

035-6566623 

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

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

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

251451.

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

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

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

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

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

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

GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
INFO 0653319921

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

Vreelandseweg 37A
Ned. den Berg

Informatie: 06-51140404

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

GEZOCHT werkruimte/loods 
+/-100m2 voor webshop
meutt.nl bel 0654955574

GSM EN COMPUTERSERVICE
NOORDEREINDE 9

 ‘s-GRAVELAND
Alle ’mobiele’ abonnementen

Verkoop, hulp, reparatie 
iPhone, Samsung, Nokia HP

Koffi  e & thee staat klaar
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Te koop gevraagd Postzegel-
verzamelingen P.Verwey

035 6921527 

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

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Achteruit parkeren Curtevenneweg

Een paar maanden geleden heb ik een stevig ongeluk meegemaakt. Ik fiets vaak, maar de angst zit er nu wel 
in. Het parkeren op de Curtevenneweg bij het winkelcentrum levert regelmatig ongelukken op. Toen ik voorbij 
fietste, keerde een auto zonder goed op te letten achteruit vanuit een parkeervak. Ik kwam onder de auto te-
recht. Gelukkig waren er snel mensen bij om mij te helpen. Ik heb er een paar kneuzingen en builen aan over 
gehouden. Ook degene die mij aanreed, was geschrokken. Nu heb ik een oplossing. Als iedereen nu eens zijn 
auto achteruit in parkeert, dan heb je een veel beter zicht als je weg rijdt. Kan de gemeente niet verplicht stellen 
dat alle auto’s met hun neus richting straat staan? Dat is veel veiliger! In ieder geval op de Curtevenneweg. Nu 
is het vaak chaotisch op de Curtevenneweg met mensen die haastig boodschappen doen. Als je vooruit weg-
rijdt, heb je een beter overzicht. Ik hoop dat Wijdemeren en/of de politie hier aandacht aan besteedt.

Kortenhoef, A. Schaap-Lute

Programma GooiTV
Vanaf 3 oktober zendt GooiTV de volgende programma’s uit:

- RegioHub gaat over de rookvrije speeltuin; - In Derde Termijn praten Jan-Jaap de Kloet, wethouder 
en Gert Zagt van De Lokale Partij met presentator Ruud Bochardt over diverse onderwerpen die 
spelen in Wijdemeren; - TV Magazine gaat onder andere over: de Koetsentocht in Naarden, een 
100-jarige dame in Naarden, de proeverij van Gooise Koren, de servieswinkel in Bussum.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 

106, Ned. Den Berg.
0294-251451.

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!

GRATIS waardebepaling ???
035 - 656 0235

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

WWW.GARAGEALBERS.COM

Huishoudelijke hulp aan- 
boden. Tel: 06 50283723

DYNASTY personeel gezocht
we zijn op zoek naar een 
collega die enkele dagen
in de week wil werken. 
*Leeftijd niet belangrijk
info bel: 06-11921558

GROTE VLOOIENMARKT 
ZONDAG 21 OKTOBER

SPORTHAL DE FUIK
Zuidsingel 54, KORTENHOEF

WWW.DONEVENTS.NL
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Samenleving Door: Nikwi Hoogland 

NEDERHORST DEN BERG – Met 
heel veel genoegen wordt u 
uitgenodigd voor een Rondje 
NdB. Op zaterdag 6 oktober 
is voor nieuwe bewoners een 
unieke rondleiding georgani-
seerd. Huidige bewoners zijn 
ook van harte welkom. Juist de 
verbinding tussen nieuwe be-
woners en huidige bewoners is 
belangrijk. En bent u geen be-
woner in Nederhorst den Berg? 
Schroom dan zeker niet om ook 
te komen. Iedereen is welkom 
om een introductie te krijgen 
wat er allemaal te beleven valt 
in Nederhorst den Berg. Socia-
le betrokkenheid staat centraal 
bij een Rondje NdB. 

“Ik word gelokt naar Neder-
horst den Berg, voor alle mooie 
natuur en alle andere activitei-
ten. Maar welke dan en waar? 
Ik heb niks hiervan meegekre-
gen,” dat hoorde Gretha Jager 
bij de bakker van een nieuwe 
bewoonster. Gretha dacht na 
en kwam op het idee om een 
rondleiding te organiseren 
voor deze nieuwe bewoners 
die nog weinig tot niks weten 
van Nederhorst den Berg. Een 
introductie wat je allemaal 
kan zien en doen in het kleine 

dorpje. Het idee ontstond ook, 
omdat er allemaal nieuwe wij-
ken zijn bijgekomen bij Neder-
vecht. Achter de voetbalvelden 
en tennisbanen ligt deze nieu-
we wijk. Gretha werkt niet al-
leen, zij krijgt veel hulp van Iris 
Klarenbeek. Op 26 september 
tussen half 5 en half 6 komen 
zij en andere huidige bewoners 
van Nederhorst den Berg langs 
bij de nieuwe wijken voor een 
persoonlijke uitnodiging. 

Planning
Om 09:45 is de verzameling bij 
het Sociaal Cultureel Centrum, 
Blijklaan 1. Er volgt een ope-
ningswoord van burgemees-
ter Freek Ossel en daarna kan 
ieder een kijkje nemen bij de 
brandweer. Vervolgens biedt 
sporthal de Blijk een kopje kof-
fie aan en wordt er daarna in-
formatie gepresenteerd over de 
Bergse Runnersclub en de Vol-
leybalvereniging. Er ligt bij de 
Spiegelplas een brandweerboot 
en ook wat particuliere boten, 
om mensen over te varen naar 
de boodschappensteiger. Bij de 
boodschappensteiger hoeft u 
maar een paar meter te lopen 
naar het Spiegelhuys. Na het 
ochtendprogramma is er tijd 

Rondje Nederhorst den Berg, kom ook!

Foto: Nico Karssemeijer

voor een sandwich. Het Spie-
gelhuys biedt deze sandwiches 
aan. Als het buikje vol zit ko-
men ook de kerk, het kasteel en 
de begraafplaats aan bod. Ge-
interesseerden kunnen met een 
huifkar naar Manege Laanhoe-
ve. De laatste stop is bij Kids 
Wereld, dicht bij de voetbal-
velden en de tennisvereniging. 
Daar staat een heerlijke borrel 
klaar en worden er goodiebags 
uitgedeeld.

Nederhorst den Berg
Wat maakt Nederhorst den 

Berg dan in een notendop zo 
speciaal, dat het zelfs een rond-
leiding verdient? De natuur, de 
rust en de betrokkenheid van 
het dorp. Het plassengebied 
is heerlijk om even een frisse 
neus te halen. Een rondje Spie-
gelplas is voor velen al een ge-
noegen. Naast deze natuur is de 
rust ook zo prettig. ’s Avonds 
kun je een speld horen vallen, 
mits de ganzen of kikkers niet 
teveel lawaai maken. En na-
tuurlijk de betrokkenheid. Het 
is een ons-kent-ons dorp. En 
dat kun je positief benutten. 

Vraag eens aan een ander hoe 
het gaat, of je iets kan doen of 
zeg eens gedag. De doelstelling 
van RONDJE NDB is dan ook 
het thuis gaan voelen in het 
dorp. Ontmoet, praat en lach 
tijdens deze rondleiding.  
Aanmelden
Het wordt zeer gewaardeerd 
als u opgeeft met hoeveel per-
sonen u van plan bent om te 
komen, dit kan via: jagerkui@
xs4all.nl. 

Zaterdag 15 september heeft 
een enthousiaste groep jonge 
mensen o.l.v. Natuurmonu-
menten 14 vuilniszakken met 
vuil opgeraapt op en rond de 
Spiegelplas in Nederhorst den 
Berg. Deze dag was het ‘World 
Cleanup Day’ en dat motiveer-
de het personeel en klanten 
van beleggingsonderneming 
Peaks uit Amsterdam om deze 
actie te organiseren. “Alle bé-
tjes helpen, net zoals met be-
leggen bij Peaks” aldus initia-
tiefnemer Vincent Jorna.

De Spiegelplas is een drukbe-
zocht natuur- en recreatiege-
bied. Aan het einde van het sei-
zoen ligt daar altijd een hoop 
vuil in de struiken en op de 
strandjes. Deze verpakkings-
materialen worden allemaal 
mee naar de plas gesjouwd, 
maar na het recreëren worden 
ze jammer genoeg niet mee 
terug genomen. Om te voor-
komen dat het vuil de natuur 
schaadt en dat dieren zich er 
aan verwonden ruimt Natuur-
monumenten aan het einde 
van het seizoen dit allemaal 
op. “We waren daarom heel blij 

met het aanbod van Peaks om 
ons hierbij te helpen op World 
Cleanup Day,” vertelt boswach-
ter Tamara Overbeek.
Peaks is een jong bedrijf uit 
Amsterdam dat een app aan-
biedt waarmee je kan beleggen 
met je wisselgeld in bedrijven 
die vooroplopen in duurzaam-
heid. De opruimploeg bestond 
uit jonge medewerkers die 
heel maatschappelijk bewust 

Opruimactie Spiegelplas op 
World Cleanup Day

zijn. Ze stoorden zich dan ook 
mateloos aan de hoeveelheid 
troep dat in de bosjes lag, van 
een oude strandstoel tot zelfs 
een boodschappentas vol met 
vuil. Toch waren ze, net als de 
boswachters van Natuurmonu-
menten, zeer voldaan over het 
resultaat.

NEDERHORST DEN BERG - De 
Bergplaats in de Kerkstraat 
te Nederhorst den Berg is op 
zaterdag 6 oktober weer het 
middelpunt van de jaarlijkse 
bazaar van de Protestantse Ge-
meente. 

Om 9.00 uur gaan de deuren 
open en kunt u allerlei koopjes 
scoren, van keukengerei, boe-
ken, kinderspeelgoed e.d. tot 

kleding aan toe.  En niet te ver-
geten appels, peren, eieren en 
snoepgoed. Daarnaast is er een 
´restaurant´ met koffie, thee en 
andere lekkere hapjes. Voor de 
kinderen is er de grabbelton en 
schminken. U kunt raden naar 
de inhoud van de boodschap-
penmand; het Rad van Avon-
tuur ontbreekt ook deze dag 
niet.  De trekking van de loten 
begint om 15.30 uur.

Bazaar in de Bergplaats  

NEDERHORST DEN BERG- Op 
vrijdag 5 oktober zal Paula 
Holster, vaste Voorleeskracht 
van Bibliotheek Gooi en meer, 
voorlezen tijdens de Nationale 
Voorleeslunch in woonzorg-
centrum De Kuijer in Neder-
horst den Berg. 
De Nationale Voorleeslunch laat 
zien dat het voorlezen van ver-
halen een rol kan spelen in het 
doorbreken van het isolement 
waarin sommige ouderen ver-
keren. Het voorlezen van een 
mooi verhaal of gedicht geeft 
ontspanning en sfeer en is vaak 
een aanleiding om met elkaar 

te praten of herinneringen op 
te halen. Ook kunnen sommige 
ouderen door een visuele beper-
king niet (makkelijk) meer zelf 
lezen. Door voorgelezen te wor-
den, kunnen ze toch genieten 
van verhalen. Zo laten we samen 
zien hoe verbindend verhalen 
zijn. Bibliotheek Gooi en meer 
verzorgt voorleesactiviteiten in 
het kader van het Project Voor-
leeskrachten in een groot aantal 
van de woonzorgcentra en cen-
tra voor dagactiviteiten in haar 
werkgebied (Eemnes, Gooise 
Meren, Weesp en Wijdemeren).

Voorleeslunch voor 
ouderen 
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Trek in iets anders?

Caramel-
stroopwafelcake

€ 5,00
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag. 

Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,-
Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3517  www.opslagVL.nl

Gordijnen en raambekleding, 
Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  
Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

LOOSDRECHT - Donderdag 18 
oktober organiseert zorgor-
ganisatie Inovum in de Loos-
drechtse locatie de Beukenhof 
een avond over palliatieve zorg 
in het kader van de Week van 
de Palliatieve zorg. 

Van 9 t/m 18 oktober is er we-
reldwijd aandacht voor de pal-
liatieve zorg, zorg rondom het 
levenseinde. Wat moet je doen 
als je niet meer lang te leven 
hebt? Welke keuzes zijn er? En 
hoe kun je iemand in deze fase 
ondersteunen? Kom kijken, 
luisteren en ervaar de waarde 
van palliatieve zorg. Zorg die 
onmisbaar is als het moment 
daar is. De Week van de Pal-
liatieve zorg wordt regionaal 
georganiseerd door Netwerk 
Palliatieve zorg Gooi en Vecht-
streek.

Programma 18 oktober 
De avond in verpleeghuis De 
Beukenhof vindt plaats van 
17.30 - 21.30 uur. De Beuken-
hof biedt naast verpleegzorg 
ook een hospice, De Ster. Na 
de bouw in 2019 groeit deze 
afdeling van vijf naar negen 
plaatsen. De avond begint met 
een rondleiding in het hospice. 
Na een hapje en een drankje 
vervolgen we de avond met een 
vertelvoorstelling van Maar-
ten Vogelaar. Zijn voorstelling 
‘Een bed in de kamer’ omvat 
een voor velen zeer herkenbaar 
verhaal over een familie rond 
een sterfbed. 

Tijd om te sterven
In het tweede gedeelte van de 
avond is er ruimte voor bezin-
ning. Aan de hand van de do-
cumentaire ‘Tijd om te sterven’ 

Openhuis Beukenhof in Week 
van de Palliatieve zorg

staan we stil bij de laatste dagen 
van het leven. Wat is waardig 
sterven? Wat is het moeilijkst 
bij het begeleiden van een 
stervende? Wat kunnen pro-
fessionals doen om het lijden 
te verlichten? De aanwezige 
geestelijk verzorger en palliatief 
verpleegkundigen staan open 
voor uw vragen en gaan graag 
met u in gesprek.
U bent van harte welkom deze 
avond op locatie De Beuken-
hof aanwezig te zijn. Adres: 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 te 
Loosdrecht. Aanmelden niet 
nodig. Meer informatie en het 
volledige programma voor de 
hele regio vindt u op  
www.palliatievezorggooi.nl

Impressie van hospice De Ster van 
Inovum

WEEKBLAD WIJDEMEREN.NL
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Alhoewel ze zich allebei richten 
op de woningmarkt in Wijde-
meren, beschouwen ze elkaar 
zeker niet als concurrenten. 
Integendeel: deze twee ervaren 
en professionele makelaars zien 
elkaar juist als gewaardeerde 
collega’s. Voor wat betreft het 
woningaanbod van Frank Ver-
meulen Makelaardij werken zij 
sinds kort zelfs nauw samen. 
Deze huizen zullen voortaan 
mede door VTE- makelaars 
worden aangeboden en Frank 
en Jan-Paul zullen de verkoop 
hiervan samen ter hand ne-
men. “In de huidige hectische 
huizenmarkt is het fijn om met 
een goede collega te kunnen 
overleggen”, zegt Frank. “Door 
mijn kennis en ervaring te bun-
delen met die van Jan-Paul, kan 
ik een nog hogere kwaliteit bie-
den aan mijn klanten. Ook kan 
er zo nodig nog sneller worden 
geschakeld en komt het de con-
tinuïteit van mijn kantoor ten 
goede”. 
Niet met pensioen
Naast een samenwerking voor 
wat betreft de huizen die bij 
Frank Vermeulen Makelaardij 

in verkoop zijn, zullen aan-
vragen voor woningtaxaties 
bij zijn kantoor voortaan door 
VTE- makelaars worden opge-
volgd. “Nee, ik ga nog niet met 
pensioen”, zegt Frank. Daar-
voor geniet hij nog dagelijks 
veel te veel van zijn werk. “De 
samenwerking met Jan-Paul 
maakt het voor mij moge-
lijk om het wat rustiger aan te 
doen en niet altijd zes dagen 
per week actief te zijn, zoals 
nu vaak het geval is.” Volgens 
hem is Nederhorst den Berg 
een prachtig dorp, waar fijne 
mensen wonen te midden van 
schitterende natuur. Een plek 
waar hij met veel plezier zijn 
klanten helpt bij allerlei zaken 
die met onroerend goed te ma-
ken hebben. En waar hij nu een 
deel van zijn werkzaamheden 
samen met een andere allround 
makelaar gaat uitvoeren. 

Geen gladde praatjes 
Frank heeft heel bewust 
voor een samenwerking met 
VTE-makelaars gekozen. “Jan-
Paul heeft dezelfde manier van 
werken als ikzelf. Integer en 

Twee makelaars voor de prijs van één
Samen hebben ze meer dan een halve eeuw ervaring als make-
laars: Frank Vermeulen en Jan-Paul Honders. Allebei hebben ze 
hun eigen woningmakelaardij. Frank Vermeulen werkt vanuit zijn 
mooie kantoor aan huis in Nederhorst den Berg; Jan-Paul heeft 
met VTE makelaars een prachtig pand aan de Frans Halslaan in 
Loosdrecht. 

deskundig, met veel aandacht 
voor de persoonlijke situa-
tie van iedere klant. Ook past 
hij qua karakter goed hier in 
Nederhorst den Berg. Hij is 
een vriendelijke man met een 
no-nonsense mentaliteit”.
“Wij zijn inderdaad allebei niet 
het prototype snelle makelaar 
met gladde praatjes” voegt Jan-
Paul hier aan toe. “Wij geven 
een eerlijk en deskundig ad-
vies. Een klant heeft er tenslotte 
niets aan, als hij zich alvast rijk 
rekent en vervolgens maanden-

lang zijn huis zonder succes te 
koop heeft staan. De makelaar 
die de hoogste vraagprijs voor 
een huis noemt, is niet per 
definitie de beste makelaar. 
Daarom besteden wij veel tijd 
aan het bepalen van de juiste 
vraagprijs en het uitstippelen 
van een passende verkoopstra-
tegie. Voor een goede en snelle 
verkoop is heel wat meer nodig 
dan een bord in de tuin en een 
vermelding op Funda.”
VTE- makelaars en Frank Ver-

meulen Makelaardij blijven ui-
teraard zelfstandige kantoren. 
Alleen de woningportefeuille 
van Frank Vermeulen wordt 
voortaan door hen samen be-
hartigd. U krijgt in dat geval 
dus ‘twee makelaars voor de 
prijs van één’! 
Frank Vermeulen Makelaardij, 
Dammerweg 57 in Nederhorst 
den Berg, (0294) 25 34 61, 
info@frankvermeulenmake-
laardij.nl
VTE makelaars, Frans Halslaan 
5 in Loosdrecht, (035) 888 33 
77, info@vte-makelaars.nl

Seniorenmarkt Gooise 
Meren 

Op zaterdag 6 oktober is er 
van 9.30 tot 15.00 uur in het 
gemeentehuis in Bussum 
een seniorenmarkt. Thema’s: 
Mantelzorg en Wonen. De 
Seniorenmarkt biedt een in-
formatiemarkt met een groot 
aantal kramen, workshops en 
videopresentaties. Ook zijn er 
lezingen in de raadzaal over 
belangrijke onderwerpen op 
het gebied van welzijn, man-
telzorg en wonen voor senio-
ren. Meer informatie: https://
www.seniorenraadgooiseme-
ren.nl/seniorenmarkt-2018/.

Ondernemers

‘Mag ik van jou, in de catego-
rie Molens, de Hollandia?’ Als 
het aan Johan Landwaart ligt, 
wordt dit deze winter uw knus-
se tijdverdrijf in de koude en 
donkere dagen. “We zochten 
een leuke lokale actie” legt de 
Kortenhoever uit, die samen 
met broer Peter eigenaar is van 
de Albert Heijn. Voor maar 
liefst dertien kwartetten selec-
teerde Johan historische foto’s 
uit Kortenhoef, Ankeveen en 
’s-Graveland. Naast molens 
bevat het spel ook plaatjes van 
scholen, kerken, verenigings-
gebouwen, winkels van vroe-
ger en winkels van Landwaart, 
straatbeelden, buitenplaatsen, 
cafés, verzorgingshuizen, ge-
meentehuizen, straten en brug-
gen. Om de originele beelden te 
bemachtigen, deed Landwaart 
een beroep op de Historische 
Kring In de Gloriosa, waar 

Henk Verhagen hem enorm 
hielp. Daarnaast liet hij familie 
Luijer meekijken voor een kri-
tische Oud-Kortenhoefse blik.

Feestelijke start
Op maandag 8 oktober wordt 
het spel feestelijk gelanceerd 
door wethouders Jan-Jaap de 
Kloet en Rosalie van Rijn. Zij 
spelen rond 9.00 uur in de 
winkel het eerste spel, samen 
met Verhagen, Luijer en een 
afvaardiging van de Ken uw 
dorp quiz. Vanaf dat moment 
ontvangt u bij elke € 15,- aan 
boodschappen een zakje met 
twee kaarten. Soms zit hier 
een gouden of zilveren kaart-
je aan toegevoegd, waarmee u 
nog iets extra’s wint: een lekker 
appelwaartje van Landwaart 
Culinair (goud) of een zak 
Kortenhoefse huismix (zilver). 
De actie loopt tot zaterdag 1 

december en op woensdag 28 
november is er tussen 14.00 
en 16.00 uur een ruilmiddag, 
zodat iedereen ’t kwartet com-
pleet kan krijgen. “Het spel is 
leuk voor jong en oud” besluit 
Johan Landwaart. “Voor de 

kinderen om te spelen en voor 
de volwassenen om te hebben.” 
Dus staat u straks ook achter 
het dranghek bij de ingang van 
de winkel om meer kaartjes 
te bemachtigen? We zijn be-
nieuwd!

Spaar bij AH ‘t Historisch drie dorpen kwartet
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF – Vanaf maandag 8 oktober kunt u bij de Albert 
Heijn in de Meenthof kaartjes sparen van het unieke Historisch 
drie dorpen kwartet. De kruidenier start zaterdag 6 oktober al met 
het uitdelen van de doosjes om het kwartetspel in te bewaren. 

Bridge-instuif Berg-
plaats

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 wel-
kom, gevorderden en begin-
ners! We bridgen in een gezel-
lige sfeer 24 spellenwedstrijd 
bridge. Inl. tel 0294 253103.
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Loodijk 30
1244 NL Ankeveen
Tel: 035 - 656 14 59
www.restaurant-demolen.nl

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN
                       We zijn donderdag tot en met zondag open.

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Adverteren: weekbladwijdemeren.nl

DO t/m ZO open vanaf 15 uur

WWW.HET-BOOTHUYS.NL | 0294-240033

DAMMERWEG 84 | 1394GR NEDERHORST DEN BERG

Bistro Het Boothuys

ONBEPERKT 
GAMBA’S 

ONBEPERKT 
SPARE RIBS

Restaurant 1244 
heeft haar deuren geopend!

U bent van donderdag t/m maandag vanaf 
11.00 uur van harte welkom voor lunch of diner.

Tot 15 oktober is er een speciaal 

OPENINGSMENU VOOR € 24,88

Kom ook sfeer proeven in ons 
mooie restaurant in Ankeveen!

info@restaurant1244.nl  -  035-5339155

NEDERHORST DEN BERG – 
Weet u hoe je het correct spelt, 
barbeque of barbecue? Is het 
kado of cadeau? 

Op vrijdag 19 oktober (20.00 
uur) kunt u uw kennis van de 
spelling van de Nederlandse 
taal een beetje opvijzelen. Dan 
is het namelijk weer tijd voor 
het Derde Wijdemeers Dictee. 
Bij de laatste editie van 2017 
werd Marissa van Vliet eerste, 
gevolgd door de twee Anne-
kes, Hilhorst en Stokman. In 
de ‘buitencategorie’ van buiten 
de vijf Wijdemeerse dorpen, 
won Bussumer (of Bussum-
mer?) Bert Jansen met slechts 
4 fouten. Herman Stuijver, 
eindredacteur van de lokale 
huis-aan-huisbladen Weekblad 
Wijdemeren en de NieuwsSter 
is al uren aan het puzzelen op 

Barbecue of barbeque?
fraaie zinnen met tal van lasti-
ge spellingsproblemen. Het is 
te doen voor iedereen! In een 
uurtje bent u klaar en u mag uw 
eigen zinnen nakijken. Doet u 
ook mee? De organisatie is in 
handen van Bibliotheek Gooi 
en meer in samenwerking met 
het Sociaal Cultureel Centrum. 
Daar wordt u ook verwacht 

vanaf 19.30 uur, aan de Blij-
klaan 1 te Nederhorst den Berg. 
U kunt zich aanmelden op: ne-
derhorstdenberg@bibliotheek-
gooienmeer.nl. U kunt zich ook 
opgeven bij Gretha Jager van 
het SCC: jagerkui@xs4all.nl. 
Deelname: € 5,-. Er zijn twee 
mooie prijzen. 

Steeds vaker zie je in de media 
dat je meer moet bewegen en 
minder moet zitten. Daar wor-
den we allemaal beter van. Te 
weinig bewegen of verkeerde 
bewegingsgewoonten kunnen 
leiden tot allerlei klachten. In 
de media lees je over ´Game-
boyrug´ of ́ Zitten is het nieuwe 
roken´.

Toch is bewegen niet voor ie-
dereen fijn of gemakkelijk. 
Soms heb je een extra duwtje 
nodig of gewoon een goed ad-
vies. Wil je leren hoe je goed en 
klachtenvrij kunt bewegen en 
je eigen bewegingscoach kunt 
worden? Kom dan deze week 
naar oefentherapeut Susanne 
Renkema aan de Zuidsingel 30 
te Kortenhoef, specialist in be-
wegen voor jong en oud. 

Deze week zet zij de deuren 
open en geeft gratis een hou-
dingscheck in de praktijk of 
u kunt meedoen met een les 
‘Zorg voor Bewegen’ in de 
prachtige bossen van ’s-Grave-

land, een oefentherapeutische 
sportles in de buitenlucht.
Susanne Renkema;  

www.zorgvoorbewegen.com; 
tel: 0625308201

Week van de oefentherapie bij 
Susanne Renkema 
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Zorg Door: Herman Stuijver

Van incestslachtoffer tot zeer gelukkig mens
ANKEVEEN – De Ankeveen-
se traumatherapeute Marian 
van Veluwen is genomineerd 
voor de Helden van seksueel 
misbruik Awards 2018, in de 
categorie hulpverlener incest/
seksueel misbruik.

Marian van Veluwen werd zelf 
ook seksueel misbruikt vanaf 
haar 8e tot haar 15e. Maar dat 
is niet waar haar verhaal stopt. 
Zij wist na het doorlopen van 
pittige traumatherapieën, een 
zeer zinvol en heel gelukkig le-
ven op te bouwen.  Zij studeer-
de seksuologie, NLP, EMDR, 
systemisch werken. Zij heeft 
inmiddels al jaren een drukbe-
zochte gespecialiseerde prak-
tijk voor incest traumatherapie. 
Zij helpt vele incest en seksu-
eel misbruik slachtoffers naar 
een waardevol en menswaardig 
bestaan. “Ik kan door mijn ver-
leden juist heel goed begrijpen 
hoe moedeloos mensen zijn 
om aan hun misbruikverleden 
te werken. Je wil er juist nooit 
meer aan herinnerd worden! 
En de last is erg groot als her-

inneringen je gewone leven 
haast wegvagen. Maar je hoeft 
echt niet je hele leven lang het 
slachtoffer te blijven. Door de 
juiste gespecialiseerde therapie 
op jouw persoonlijk afgestemd 
is het zeker mogelijk om je le-
ven weer in eigen hand te ne-
men en gelukkiger dan ooit te 
worden.”
Het doel is meer openheid en 
informatie geven over incest 
en seksueel misbruik. Zodat 
slachtoffers zich begrepen voe-
len en zij niet langer hoeven te 
overleven, maar weer als waar-
devol mens leren hun leven op-
nieuw in te richten. “En in dat 
kader is iedere aandacht voor 
de gevolgen van, en wat te doen 
na incest en seksueel misbruik, 
al winst” zegt Marian. 

De Helden Awards
Op donderdag 11 oktober wor-
den in ‘de Ogtent’ Remigius-
plein 9 in het Gelderse Duiven 
de winnaars van deze Helde-
nAward gehuldigd. De Helden 
Awards zijn een initiatief van 
netwerkorganisatie ‘Hulpverle-

ning na seksueel misbruik’, die 
zich inzet voor het verbeteren 
en beter zichtbaar maken van 

de hulpverlening na seksueel 
misbruik. 
Meer informatie over de Hel-

den Awards kun je vinden op: 
www. hulpverleningnaseksu-
eelmisbruik.nl  

REGIO - Bij een scheiding komt 
er veel op je af. Je moet, sa-
men met je gezin, een nieuwe 
balans vinden en dat valt niet 
altijd mee. Daarom organiseert 
Jeugd en Gezin in november 
de cursus Positief Opvoeden, 
speciaal voor ouders die een 
scheiding achter de rug heb-
ben. 

De cursus gaat in op het her-
kennen van verschillende 
emoties, het hanteren van con-
flicten en het vinden van een 
goede balans tussen werk, ge-
zin en ontspanning. Ouders die 
deze cursus hebben gevolgd er-

varen meer grip in hun gevoel 
over de scheiding en een posi-
tief effect in de communicatie 
met de andere ouder. 
De cursus bestaat uit vijf weke-
lijkse groepsbijeenkomsten van 
2,5 uur. Voorafgaand aan de 
cursus vindt een intakegesprek 
plaats en na afloop is er een te-
rugkombijeenkomst. Je volgt 
deze cursus samen met 5 tot 12 
andere gescheiden ouders. Bei-
de ouders kunnen deelnemen, 
maar zitten nooit in dezelfde 
groep. 

De cursus vindt plaats in Hui-
zen (Holleblok 2a) op donder-

dag 1, 8, 15, 22 en 29 november 
en een terugkombijeenkomst 
op 13 december. Alle keren van 
19.30 tot 22.00 uur. De kosten 
voor deelname zijn 30 euro per 
ouder. Ouders uit de hele regio 
Gooi en Vechtstreek zijn wel-
kom. 
Voor informatie en aanmelden 
kun je terecht op de website 
van Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek: www.jggv.nl (cur-
sussen). Ook kun je bellen naar 
het inhoudelijk spreekuur: 035 
69 26 350 of een mail sturen 
naar cursussen@jggv.nl.  

Cursus Positief Opvoeden voor
gescheiden ouders 

Op 8 oktober is er een bijeen-
komst over Zorg voor elkaar, 
georganiseerd door de oude-
renbonden. We gaan kijken 
naar de mogelijkheden die er 
zijn of die we zouden kunnen 
ontwikkelen om meer te doen 
voor elkaar, om onderling meer 
hulp te krijgen en te geven, om 
beter op elkaar te letten. We 
doen dat in Nederhorst den 
Berg in de Bergplaats aan de 
Kerkstraat 7 vanaf 2 uur. Ieder-
een is welkom.

Themamiddag 
‘Zorg voor
elkaar’

NEDERHORST DEN BERG- Na 
een supergezellig indianen-
feest in september, aan de start 
van het nieuwe Spotjesseizoen, 
gaan op zaterdag 6 oktober de 
kinderen aan de slag met hout. 
Dat wordt mouwen opstropen 
en hard werken. De kinderen 
gaan onder begeleiding van er-
varen timmerlui met spijkers en 
hamers in de weer. Voor de jong-
ste kinderen en kinderen die het 
timmeren te spannend vinden, 
is er alternatief gereedschap. 

Aan het eind van de ochtend is 
iedereen de trotse bezitter van 
een prachtige creatieve uil. Leuk 
voor op een herfsttafel, binnen 
of buitenshuis, of je eigen kamer 
mee te versieren. De Spotjes zijn 
op de bovenverdieping van Ki-
dswereld. We beginnen om half 
10 en de activiteit duurt tot half 
12. De kosten zijn €3. Kom ge-
zellig knutselen, samen met je 
vrienden en klasgenoten. Het 
Spotjesteam is er weer helemaal 
klaar voor. Tot zaterdag!

De Spotjes maken een 
houten uil

KORTENHOEF- Vinden jullie het 
leuk om naar het eindfeest van 
speeltuin De Eekhoorn te ko-
men? Ja? Mickey Mouse heet 
jullie van harte welkom. Kom 
dan op zaterdag 20 oktober 
van 11.00 uur tot 16.00 uur 
naar het grote Eekhoorn Speel-
tuin Sluitfeest. 
Met de magische toverspreuk 
‘Misca Mouska Mickey Mouse’ 
komen er allerlei leuke acti-
viteiten tevoorschijn. Zo is er 
voor de kleintjes een heel leuk 
springkussen van Cars waar je 
lekker in kunt dansen en van 
een glijbaan kunt glijden. Maar 
oh jee wat is er nu gebeurd? De 

toverspreuk is helaas niet goed 
gegaan, dus de andere activitei-
ten blijven nog even geheim. 
Nieuwsgierig wat de andere 
activiteiten zijn? Hou Week-
blad Wijdemeren, Facebook 
en de website goed in de gaten, 
want elke week is er een nieuwe 
aanwijzing. Wat Mickey Mouse 
wel kan vertellen is dat de le-
den gratis naar binnen mogen 
en de niet- leden betalen 2,50 
voor dit spannende maar leuke 
avontuur.  
De Eekhoorn; Egidius Block-
laan 32, 1241 BV Kortenhoef; 
www.speeltuinkortenhoef.nl 

Eindfeest speeltuin De 
Eekhoorn 

KORTENHOEF- Alhoewel jurylid 
Yes-R de meeste punten gaf voor 
de muziekvideo van de Antoni-
usschool uit Kortenhoef, won de 
Trimaran uit Edam de muzikale 
scholenstrijd. Zij mogen dus op-
treden in de grootste schoolband 
van Nederland voor Koningin 
Máxima. In Lang Leve de Mu-
ziek Show vormt muziek de rode 
draad. Iedere week strijden twee 
scholen uit één provincie tegen el-
kaar. Naast spetterende optredens 
en muzikale quizvragen, maken 
de scholen ook een eigen mu-
ziekvideo. De winnende klassen 
vormen na twaalf uitzendingen de 

grootste schoolband van Neder-
land die optreedt tijdens Het Kerst 
Muziekgala in de Brabanthallen 
in Den Bosch. Koningin Máxima 
is daar, als erevoorzitter van Méér 
Muziek in de Klas, een van de aan-
wezige gasten. Méér Muziek in de 
Klas is medeorganisator van Lang 
Leve de Muziek Show en Het 
Kerst Muziekgala. De stichting zet 
zich in voor structureel en goed 
muziekonderwijs op alle basis-
scholen in Nederland. Want mu-
ziekonderwijs vergroot de wereld 
van het kind en levert een bijdrage 
op cognitief, emotioneel, sociaal 
en creatief vlak. 

Antonius net niet in finale
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OPEN DAG 
VECHT-COLLEGE

Zaterdag 6 oktober 
11.00 – 16.00

VECHT-COLLEGE.NL  BREUKELEN

BESTE PARTICULIERE SCHOOL 
VOOR MAVO, HAVO EN VWO

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

persoonlijk 
coachingstraject
Toekomstgericht

21st Century Skills
Sport & Cultuur

R 
 

RESTAURANT Robberse Eiland 

 

  Mosselpan met sausjes en verse friet  
14,50  

Malse tournedos met een champignon 
pepersaus en verse friet                                         

18,50 
www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208 

Geldig van 3 t/m 17 oktober 2018 

NEDERHORST DEN BERG- Tij-
dens het Weekend van de We-
tenschap bent u op zondag 7 
oktober welkom op onze riool-
waterzuivering in Horstermeer. 
Een paar keer per jaar stelt Wa-
terschap Amstel, Gooi en Vecht 
de deuren van waterzuiverin-
gen open voor publiek. Grijp 
deze unieke kans om te zien 
wat er met het water gebeurt, 
nadat u uw wc doorspoelt. 

Wist u dat we per persoon ge-
middeld 150 liter water per dag 
gebruiken? We gebruiken dit 
water als drinkwater, maar ook 
om te douchen, wassen en het 
toilet door te spoelen. Dit afval-
water komt in het riool terecht. 
Daarna gaat het water naar de 
waterzuivering. Op rioolwater-
zuivering Horstermeer maken 
we het afvalwater van de om-
liggende gemeentes schoon. 
Nadat we het water hebben 

schoongemaakt kan het ge-
woon weer terug de natuur in.
 
Zondag 7 oktober
De rioolwaterzuivering Hor-
stermeer is open op zondag 
7 oktober tussen 10.00 uur en 
17.00 uur. We geven elk half 
uur een rondleiding en laten 
zien hoe we vies rioolwater 
weer schoon maken. Kinderen 

kunnen leuke en leerzame wa-
terproefjes doen met onze wa-
terprofessors. We informeren u 
niet alleen over hoe we het wa-
ter zuiveren, maar ook hoe we 
steeds meer energie en grond-
stoffen uit afvalwater halen om 
te hergebruiken.
RWZI; Middenweg 159, 1394 
AH Nederhorst Den Berg. 
 

Kom kijken op rioolwaterzuivering Horstermeer 

De eerste cursussen en acti-
viteiten zijn begonnen, links 
en rechts hoor ik enthousiaste 
verhalen. 
Ook zin om iets te doen? Er 
staat de komende tijd heel veel 
op het programma.

Voor de snelle beslissers 
woensdag de 3de om 20.00 uur 
de lezing Breng je emoties in 
balans met essentiële oliën. In 
deze workshop leer je hoe oliën 
kunnen worden ingezet, niet 
alleen fysiek, maar ook emoti-
oneel en metaal. 
Ontspannen met Zhineng Qi-
gong start ook de 3de. ‘Chine-
se yoga’ waarmee je in balans 
komt en heerlijk kunt ontspan-
nen. Creatief aan de slag kan 
vanaf de 4de met de cursus 
Boetseren. Kan je kennis van 

de Duitse taal wel wat opgefrist 
worden? Er is nog plaatst bij de 
cursus Deutsch lernen macht 
Spass. De cursus start (in te-
genstelling wat eerder gecom-
municeerd is) op 9 oktober.
Donderdag de 18de is de Wan-
deling Amsterdam als diamant-
stad. Wandelen door de vroege-
re Jodenbuurt van Amsterdam, 
langs o.a. de diamantfabriek 
en plekken waar diamantairs 
woonde en werkten. Twee da-
gen later is de Rondleiding 
door voormalig slotklooster 
Gods Werkhof. Dit is het laat-
ste slotklooster dat in Noord-
west-Europa is gebouwd. Met 
je handen creatief aan de gang 
kan op de 29ste met het maken 
van toiletartikelen op schaal 
1:12 voor een poppenhuis of 
kijkbak. Bijvoorbeeld een tube 
of een potje nagellak.

Lekkerbekken komen de 30ste 
aan bod met het maken van 
Toetjes met Limoncello. Li-
moncello-tiramisu met lemon-
curd of een cake met limoncel-
lo glazuur, alsof er een engeltje 
over mijn tong…

Wij sluiten de maand af met 
de lezing Onze plassen zijn 
ontstaan door turfwinning. 
Wat gebeurde er toen eeuwen 
geleden men er achter kwam 
dat veen te gebruiken was als 
brandstof? Kijk op de website, 
meldt je aan en ga genieten!

Het Kursusprojekt:
We zijn begonnen

ANKEVEEN- Op woensdag 10 
oktober vertoont De Dillewijn 
de fantastische film La La Land. 
Uitgebracht in 2016 behaalde 
deze film een record aantal Os-
carnominaties. 

‘Magisch’ is het enige woord 
dat La La Land recht doet. Dit 
zit ‘m niet alleen in de chemie 
tussen de twee hoofdrolspelers 
Stone en Gosling (hun derde 
keer als filmkoppel), maar ook 
in de kleurrijke cinematografie 
en de onbegrensde creativiteit 
van de regisseur. Hoe hij met 
zijn hoofdpersonen en de mu-
sicalvorm omgaat, is van een 
verfrissende oprechtheid. Soms 
zijn emoties niet in woorden te 
vatten, daarom voeren muziek 
en dans ‘het woord’.

In deze komische, romantische 
en virtuoze ode aan de klassie-
ke Hollywoodmusical, droomt 
barvrouw Mia (Emma Stone) 
ervan actrice te worden. Tussen 
het serveren van de koffie door, 
rent ze van de ene auditie naar 
de andere. Jazzmuzikant Sebas-
tian (Ryan Gosling) speelt voor 
zijn levensonderhoud piano in 
sjofele clubs maar droomt in-
tussen van een eigen jazzclub. 
Voor beiden lijkt het leven 
waar ze op hopen, ver weg. Het 
lot brengt deze dromers samen 
maar is hun liefde bestand te-
gen de verleidingen en de te-
leurstellingen van het hectische 
leven in Hollywood?

La La Land weet zo vaak een 
glimlach op je gezicht te tove-
ren dat de ervaring volkomen 
onweerstaanbaar is. Een abso-
lute must see. Aanvang 20.15 
uur. Kaarten à € 7,- via www.
dedillewijn.nl

Magische film 
in Theater
De Dillewijn
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Theater

REGIO - Wie een avondje wil la-
chen moet zeker naar de nieu-
we voorstelling van het Noord 
Hollands Toneel gaan. De the-
atergroep start dit seizoen, in 
Theater in Zuyd in Bussum, 
met een onvervalste klucht die 
zich ook nog eens afspeelt in 
ziekenhuis Tergooi. ‘Kleedt u 
zich daar even uit!’ is aansteke-
lijk, pretentieloos, maar vooral 
meesterlijk amusement.

Het is 5 december en het lijkt zo-
als ieder jaar weer een gezellige 
Sinterklaasavond te worden voor 
neuroloog Boudewijn van Ros-
sum. Na het werk gaat hij lekker 
met de hele familie thuis voor de 
openhaard pakjesavond vieren, 
maar opeens staat er een oude 
bekende voor zijn neus. Die 
heeft een onverwachte surprise 
voor hem meegenomen naar het 
Blaricumse Tergooi ziekenhuis. 

Maar deze bijzondere ‘sinter-
klaassurprise’ leidt tot krankzin-
nige situaties met telkens weer 
nieuwe verrassende wendingen. 
Dankzij de ontzettend slim ge-
schreven dialogen blijft deze ei-
gentijdse komedie erg grappig en 
wordt het nergens oubollig. 
Met Robert Jan Heyning, Ro-
zemarijn Klifman, Frans Pie-
terson, Ronald van der Woude, 

Noah van Bokhorst, Savannah 
Stolk-Sazias, Mieke Rentier, Paul 
Smet en Peter van Bokhorst (te-
vens regie)
Van do 4 okt. t/m vr 1 nov,: Thea-
ter in Zuyd, Akkerlaan 21 (achter 
Lidl), 1403 PS Bussum. Reserve-
ren en meer informatie: www.
nhtoneel.nl of 020 6353030 (ma. 
t/m vr. 13.00-16.00 uur)

Foto: Paul Smet

Hilarische ziekenhuisklucht bij
NH Toneel

In het weekend van 12-14 ok-
tober vindt in het Jagthuis voor 
de zesde keer het Weekend van 
de Klassieke Muziek plaats: mu-
ziek van Mozart en tijdgenoten, 
uitgevoerd op historische instru-
menten. Naast vier concerten 
is de documentaire ‘Vervlogen 
Klank’ over de restauratie van 
een pianoforte te zien. 

De Spaanse fortepianiste Rosalía 
Gómez Lasheras brengt dit jaar 
de Hongaarse zanger Csongor 
Szántó mee. Zij spelen liederen 
van de klassieke componisten 
Mozart, Schubert en Schumann 
en hun tijdgenoten Romberg, 
Reichardt en Stölzel. Nederland 
is een beroemd centrum van 
pianofortespel. In de afgelopen 
decennia is hier een muziektra-

ditie opgebouwd die uniek is 
in de wereld. Rosalía studeerde 
hier, net als Artem Belogurov en 
Petra Somlai. De laatste wordt 
alom gezien als een uniek pia-
noforte talent van internationaal 
niveau en geeft inmiddels les op 
het Haags conservatorium. In 
het Jagthuis speelt zij solower-
ken van de Tsjech Jan Dussek. 
Artem komt samen met celliste 
Octavie Dostaler-Lalonde; zij 
spelen werken van o.a. Ignaz 
Moscheles en Bernard Romberg. 
Dussek, Moscheles en Romberg 
zijn tijdgenoten van Mozart. Op 
zaterdagmiddag komt het Il Faro 
Quartet strijkkwartetten van Jo-
seph Haydn spelen. Aansluitend 
wordt ‘Vervlogen Klank’ ver-
toond. U krijgt in korte tijd een 
unieke inkijk in de wereld van de 

klassieke muziek van rond 1800. 
U hoort twee verschillende pia-
noforte-instrumenten in diverse 
combinaties. En dus strijkkwar-
tetten van Haydn, in historische 
uitvoering.

Programma 
Vrijdag 12 oktober, 20.15 uur: 
Rosalía Gómez Lasheras - piano-
forte en Csongor Szántó – zang. 
Liedprogramma met werken van 
bekende klassieke componisten. 
Zaterdag 13 oktober, 15.00 uur: 
Il Faro Quartet – strijkkwartet 
(Joseph Haydn’s strijkkwartet-
ten).
Om ca 16.00uur: Documentaire 
‘Vervlogen Klank.
Zaterdag 13 oktober, 20.15 uur: 
Petra Somlai – pianoforte. Uit 
de 35 werken voor piano van 

de Tsjech Jan Ladislav Dussek 
(1760-1812) speelt zij een selec-
tie.
Zondag 14 oktober, 15.30 uur: 
Artem Belogurov - pianoforte 
en Octavie Dostaler-Lalonde – 
cello Weekend van de Klassieke 
Muziek: vrijdag 12 oktober t/m 

Weekend van de Klassieke Muziek in Het Jagthuis
zondag 14 oktober. Reserveren 
via de website www.jagthuis.nl, 
per e-mail via stal@jagthuis.nl 
of telefonisch 0294-252609. De 
locatie van de concerten is Het 
Jagthuis, Middenweg 88, Neder-
horst den Berg (Horstermeer).

Il Faro Quartet

Door: Herman Stuijver

’s- GRAVELAND- In het histori-
sche Koetshuis bespraken ver-
tegenwoordigers van de vier 
muziekverenigingen de toe-
komst van de blaasorkesten. 
De noodzaak om de terugloop 
in leden te keren vergt een ge-
zamenlijke aanpak. 
Matthijs van Ganzenwinkel 
uit Vleuten, met een ruime 
ervaring als blazer en dirigent, 
leidde de leden van Nieuw 
Leven (Loosdrecht), Vriend-
schapskring (Ankeveen), Ami-
citia en BMOL (Kortenhoef) 
door de avond. Zijn leus was 

‘Waarom moeilijk doen, als ’t 
samen kan’, want het is duide-
lijk dat de HaFaBra (harmonie, 
fanfare, brassband) in Wijde-
meren het moeilijk hebben. Er 
is weinig aanwas en het aantal 
jonge leden is laag. Het meest 
uitgesproken was Rob Salij, 
voorzitter van Nieuw Leven, 
die eerlijk meldde dat bij hen 
de nood groot is. “Er moet nu 
echt actie worden onderno-
men. We hebben een muzi-
kaal probleem met te weinig 
leden. Het is al bijna zo dat we 
bij concerten soms meer leden 
hebben van buitenaf dan van 
onszelf ” zei hij onomwonden. 

Crescendo uit Nederhorst den 
Berg werd opgeheven, dat wil 
niemand ook meemaken. “Elke 
week stopt er in Nederland 
een vereniging” vertelde Van 
Ganzenwinkel. Weliswaar gaat 
het in Wijdemeren met ups en 
downs, maar veel problemen 
zijn hetzelfde, had de gespreks-
leider uit de contacten met de 
vier verenigingen geconclu-
deerd. 

4 thema’s 
De aanwezigen werden ver-
deeld in vier groepen die zich 
bogen over verschillende the-
ma’s. Dat verliep vlot en geïn-

De toekomst van HaFaBra in Koetshuis

(v.l.n.r.) Rob Salij (Nieuw Leven), 
Pieter Luijer (Amicitia), Alexan-
dra van Wier (BMOL) en Frank 

Senteur (Vriendschapskring)

Er zitten nog wel wat haken en 
ogen, over twee contributies 
e.d. Eigenlijk bestaat er al een 
soort informele blazerspool, 
want er zijn heel wat blazers die 
regelmatig bij anderen spelen. 
Tussen Amicitia en BMOL in 
hetzelfde Akkoord (clubge-
bouw) is al een kruisbestuiving. 
Tot slot werden er spijkers met 
koppen geslagen. Er komt een 
app-groep van de bestuurders, 
die zich ook voornemen om 
met enige regelmaat elkaar te 
ontmoeten en een roulatiesys-
teem voor evenementen lijkt 
er ook te komen. Hopelijk leidt 
deze bijeenkomst tot daadwer-
kelijk nieuw beleid. Want zoals 
Pieter Luijer opmerkte, in het 
verleden waren er ook afspra-
ken, die echter niet werden 
uitgevoerd. Nu echter lijkt de 
HaFaBra- geest uit de fles. 

spireerd, zelfs voor het achttal 
dat moest staan vanwege te 
weinig stoelen. Een gezamen-
lijk concert lijkt nog het meest 
haalbaar. Het moet wel een 
meerwaarde hebben en het kan 
de clubs in de schijnwerpers 
zetten. Een grote uitdaging is 
het om de jeugd naar de clubs 
te trekken. Daarbij is een sa-
menwerking tussen de muziek-
scholen, de verenigingen en de 
scholen essentieel. Het werkt 
nu teveel langs elkaar heen. Als 
je de jeugd over de streep trekt, 
dan volgen de ouders. Ook 
moet je veel meer eigentijdse 
vormen als zang en dans aan-
bieden in combinatie met het 
blazen.  ‘Minder micro, meer 
macro’ riep Frank Senteur 
‘groots denken’. Hij pleitte voor 
een gezamenlijk jeugdorkest. 
Het is een weg van de lange 
adem, het duurt jaren voor er 
jongeren door druppelen naar 
het orkest. 
De Blazerspool kan een oplos-
sing bieden. Daarbij zijn er mu-
zikanten, ook van buiten Wij-
demeren, bereid om in meer 
orkesten te spelen. Er zou een 
Vacaturebank moeten komen. 
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NIEUW DEZE WINTER BIJ  
 

 

 

 

 

Gezellig met elkaar uit eten en 
vooraf het totaalbedrag weten? 

Twee uur drankjes (Hollands ass.)  
& drie gangen keuze menu 

 

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

 

Van 5 oktober t/m medio december 
elke vrij-, zater- & zondag v.a. 17 u. 

 

Ben je jarig dan eet en drink je 
zelfs GRATIS!  

 

 
 
 

Voor: info & reserveringen: ottenhome.nl 

  Lezers schrijven...

Kop van Jut in Ankeveen?!

Ik wil even reageren op het stukje over de nieuwe Kop van Jut in Ankeveen. 37 Jaar geleden, in 1981, bouwden 
mijn vader en ik een Kop van Jut. Al die jaren heeft mijn Kop van Jut een mooie plaats ingenomen op de An-
keveense Kermis. De Kop van Jut was écht niet aan vervanging toe (zoals in het stukje in het Weekblad werd 
gesuggereerd). Hij is nog in prima staat en wordt door mij ook nog steeds geëxploiteerd. 
De laatste jaren stelde ik de Kop van Jut tegen een kleine vergoeding beschikbaar aan de Stichting Bevordering 
Vermaak en Cultuur te Ankeveen voor de, ooit door mijzelf bedachte, Kop van Jut- kampioenschappen tijdens 
de jaarlijkse kermis. Over het gebruik van de Kop van Jut maakte ik afspraken met het bestuur, echter deze 
afspraken werden niet nagekomen. Nu moet ik op Facebook lezen dat ‘de verhuurder moeilijk deed’. Dat is 
zeker niet waar! Ik kom echter graag mijn afspraken na en verwacht dat van anderen ook! 
De wijze waarop het bestuur van de stichting nu in verschillende media over mij meent te moeten communi-
ceren vind ik beneden peil. Dit is zeker niet in nagedachtenis aan de oprichter van deze stichting. Ik draag de 
kermis in Ankeveen een warm hart toe en hoop dat deze, maar dan wel in de geest van de oprichter van de 
Stichting Bevordering Vermaak en Cultuur, nog tot in lengte van jaren begin oktober gehouden kan worden.

Willem de Kwant jr.

Op 12 oktober is er een lezing 
+ film over de Bergs-Vreelands 
kunstenaar Joop van Huisste-
de. Historicus, mw. Micha Cluy-
senaer zal vertellen over het le-
ven en werk van deze beeldend 
kunstenaar. 

Een lichtvoetige interessante 
voordracht over kunstenaars in 
de Vechtstreek ín het algemeen 
en Joop van Huisstede in het 
bijzonder: de leerling, de res-
taurator, de kunstenaar en de 

leraar. De lezing wordt vooraf-
gegaan door een film over het 
werk van Joop van Huisstede, 
gemaakt door John van Alten 
en zoon Bas van Huisstede. Het 
door dochter Sophia bijeenge-
brachte archief bevat veel foto’s 
van Joops werk, voornamelijk 
gemaakt door Evert Boeve. 

Verschillende foto’s komen in 
de film in beeld. Een paar beel-
den en schilderijen uit de col-
lectie van Joop zijn die avond in 

de Bergplaats te bewonderen. 
Kortom een lezing die garant 
staat voor een boeiende avond 
en beslist de moeite van een be-
zoek waard is. 

De lezing wordt gehouden in 
de Bergplaats, Kerkstraat 7 en 
begint om 20.00 uur. De toe-
gang is gratis. 

Lezing Historische Kring NdB. 

NEDERHORST DEN BERG- 
A.s. zaterdag 6 oktober is de eerste 
voorverkoop van de certificaten 
voor Nederhorst on Ice. Op het 
Willie Das plein zitten een aantal 
vrijwilligers van 10.00 -16.00 uur, 

waar u de certificaten met korting 
kunt kopen. Informatie : www.
nederhorstonice.nl Wilt u ook iets 
voor de ijsclub doen, u bent van 
harte welkom. Info op het plein of 
via info@ijsclubnederhorst.nl

Voorverkoop certificaten
Nederhorst on Ice

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND GARANTIE
Twingo Limited   5drs Zwartmet.     06-2017   7000 km 11750,-
Twingo Collection 5drs Zwartmet.     05-2015 19500 km  8350,-
Clio Intens Automatic 5drs Roodmet.     04-2017 13700 km        19500,-
Clio Estate Intens automatic Zwartmet.     05-2016 46000 km 16350,-
Captur Dynamique Tce-90  Zwart/Ivoire     08-2014 67000 km 13950,-
Captur Intens Tce-90 Blauw/Zilver     01-2018         6000 km 20950,-
Megane Estate Dci  D.blauw     11-2005     117000 km  5000,-
Megane Estate 1.6 Zilvermet.     11-2007     190000 km  4000,-
Scenic 1.6 Grand D.Blauwmet.     03-2009    194000 km  4500,-
Espace Dynamique 2.0-T Zwartmet     01-2006     177000 km   8000,-
Dacia Logan MCV Laureate  Blauwmet.     12-2017 15000 km 14650,-
Peugeot 3008 Executive 1.6 Blauwmet.     11-2012     115000 km 10975,-
Chevrolet Kalos 1.4 5drs  Zwartmet.           01-2006     173000 km  2250,-
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Boeken

Niets zeggen

‘s- GRAVELAND- Al ruim 9 jaar 
is Jan Plouvier jeugdgids bij 
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek. Wekelijks gaat hij 
op pad met families, gezinnen 
en schoolklassen over de bui-
tenplaatsen van ’s-Graveland. 
Hij vertelt graag over het bos 
en al zijn bewoners. 
“Ik wou mijn leven lang al bos-
wachter worden dat leek me 
nou ontzettend leuk. Uitein-
delijk ben ik in de commercie 
terecht gekomen maar toen ik 
met pensioen ging was het de 
tijd om boswachter te worden. 
Het tweede leven.” Jan is op 
zoek naar nieuwe collega vrij-

willigers voor het jeugdgidsen-
team.
Vanuit het bezoekerscentrum 
werken er gidsen voor jeugd- 
en volwassenen excursies en 
activiteiten. De gidsen vertellen 
onderweg hun eigen verhalen. 
Jan: “ Ik vertel iets over de na-
tuur maar ook over het ont-
staan van het gebied. Zoals de 
weilanden waar we nog steeds 
spullen vinden uit de beerput-
ten van Amsterdam. Na 350 
jaar kan je daar nog steeds 
schatgraven met de kinderen. 
Onderweg heb ik allemaal ver-
halen waarvan ze denken goh 
wat leuk dat wist ik niet.”

Het hele jaar door worden 
er verschillende activiteiten 
aangeboden door Natuurmo-
numenten. Struinen met de 
boswachter, eten uit de natuur 
of een watersafari het komt 
allemaal voorbij. Onderweg 
komen de kinderen met de 
leukste vragen, ‘Boswachter, 
zijn de bramen al gaar?’. Daar 
kan je als gids natuurlijk per-
fect op inspelen. “Het werken 
met groepen kinderen geeft zo 
ontzettend veel voldoening, als 
je het nooit gedaan hebt weet je 
niet wat je mist.”

Vacatures
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek heeft een grote 
groep enthousiaste vrijwilli-
gers. Naast gidsen zoals Jan zijn 
er onder andere ook balieme-
dewerkers, klussers en mensen 
die helpen met de tentoonstel-
ling. Kijk voor alle vacatures op 
www.natuurmonumenten.nl/
vrijwilliger/vacatures. Of neem 
contact op met Sanne Heldens, 
coördinator vrijwilligerswerk, 
via s.heldens@natuurmonu-
menten.nl of 035-6563080.

© Natuurmonumenten, Janko van 
Beek 

Boswachter, zijn de bramen al gaar?

‘s- GRAVELAND - Spaans meisje 
op Ameland, Retour Ameland 
en Een jaar later zijn de drie ro-
mans van een ’s- Gravelandse 
schrijfster. Non-fictie met fan-
tasie, en fictie gebaseerd op fei-
ten. De Wijdemeerse schrijvers-
schijnwerper staat vandaag op 
Rita Knijff – Pot.

Rita Knijff is geen onbekende 
meer. Er zullen ook mensen zijn 
die haar kennen van haar co-
lumns voor Rotary-magazine, 
getiteld Stand By Your Man, 
columns over de dames naast de 
Rotaryheren. Rita is  zo’n dame. 
Haar echtgenoot had een hoge 
functie binnen de Rotary. “Het 
waren columns met een knip-
oog. Geen kwaad woord over 
de organisatie, maar het is goed 
af en toe te relativeren. Die co-
lumns heb ik door mijn eigen 
(nu slapende) uitgeverij gebun-
deld uitgegeven en de opbrengst 
ging naar verschillende goede 
doelen, zoals End Polio Now en 
Shelterbox.

Achtergrond
“Ik was een meisje van 13”, ver-
telt ze. “Mijn moeder lag veer-
tien dagen in het ziekenhuis. Ik 

vond het zo erg voor haar dat 
ze onze huiselijke bezigheden 
moest missen. Dus maakte ik 
een dagjournaal voor haar. Ik 
tekende portretten van ons ge-
zin en schreef over ons leven. 
Zo las ze wat er tijdens haar af-
wezigheid thuis gebeurde.” 
In retrospectief waren dat de 
eerste tekenen van Rita’s crea-
tieve carrière: tekenen en schrij-
ven. 
“Maar een kunstzinnige oplei-
ding werd in ons gezin als niet 
serieus beschouwd. Je moest 
wel wat wórden. Uit de beroeps-
keuzetest bleek mijn wiskunde-
knobbel, dus ik deed aanvullend 
HBS-B, en ben klinische chemie 
en microbiologie gaan stude-
ren.” Haar verhalen over die 
studententijd zijn avontuurlijk 
en gedurfd. Ze vertelt er enthou-
siast over, en ook over de keuze 
van haar werk: “Het gebouw van 
de faculteit wis- en natuurkunde 
aan het Janskerkhof in Utrecht 
was zó mooi, alleen al dáárom 
wilde ik er werken.”

Tekenen en schilderen.
Overdag werken, ’s avonds stu-
deren voor een onderwijsacte 
tekenen. “Niet zozeer omdat ik 

Door: Karin van Hoorn

voor de klas wilde staan. Ik wil-
de het vak technisch goed onder 
de knie krijgen.”
Paul Knijff, echtgenoot en die-
renarts, werd associé in een 
groepspraktijk op de Veluwe. 
Rita werd hierbij betrokken. 
De kiempjes van schilderen en 
schrijven groeiden, gevoed door 
een actieve kunstkring in Epe. 
Etsen werd haar nieuwe passie. 
Later volgden eervolle exposi-
ties in Parijs. Actieve Rita werd 
lid van het kerkbestuur, notu-
leerde de vergaderingen en pu-
bliceerde een samenvatting van 
die notulen in haar eigen stijl in 
het parochieblad. “Die versla-
gen bleken schrijfoefeningen, 
net als mijn gedichten, dagboe-
ken, reisverslagen en brieven. 
Dankzij mijn studie had ik goed 
leren analyseren. Die vaardig-
heid komt me nu nog altijd van 
pas bij het schrijven van mijn 
boeken.”

Levenslang leren
Voor romans was het nog te 
vroeg. “Op mijn veertigste ging 
ik kunstgeschiedenis studeren. 
Kunstbeschouwingen werden 
bij mij verhalen en verhalen 
schrijven is een vak. Daarom 
ging ik naar de Schrijversvak-
school en volgde twee jaar lang 
de opleiding in deeltijd.”

“Er ging een wereld voor me 
open. Wat ik dáár heb geleerd: 
proza, poëzie, theaterteksten, 
filmscenario’s, essays. Ik koos 
uiteindelijk voor proza. Ik wil-
de historische romans schrijven 
en ging naar de School voor 
Journalistiek, in Utrecht. Daar 
kwam ik terecht in een groep 
journalisten die literatuur wil-
den leren schrijven en schrijvers 
die van een meer journalistieke 
aanpak wilden leren. Ik kreeg 
er les van Judith Koelemeijer, 
Annejet van der Zijl en Frank 
Westerman”.

Schrijven
De uitzending van het NPS/
VPRO programma Andere tij-
den,  over de Spaanse burger-
oorlog, over de Spanjaarden op 
Ameland, raakte Rita. Via dat 
programma kwam ze achter 
namen en instanties. Daarmee 
ging ze aan de slag. Ze boek-
te een hotelletje op Ameland, 
dook in archieven, raadpleegde 
orale bronnen en zo ontstond 
haar eerste boek: Spaans meisje 
op Ameland. Ze vertelt: “Eerst 
schrijf ik het boek zoals ik wil 
dat het wordt. Daarna laat ik het 
mijn man lezen. Die beoordeelt 
het op leesbaarheid. Dan gaat 
het naar een groep meelezers 
voor commentaar: een histori-

cus, neerlandica en journalist. 
Daarna gaat het naar de uitge-
ver.”

Vier
Het vierde boek komt eraan: 
“Ik wil er nog niets over zeggen. 
Nou ja, het heeft een actueel 
thema. Het zit al in mijn hoofd. 
Ik weet hoe het begint en ein-
digt. Nee, nee, ik wil er nog niets 
over vertellen. Maar het bevat 
universele waarden. Ik weet al 
hoe de structuur wordt. Nee, 
ik zeg niet waar het over gaat. 
Maar het moet in 2019 uitko-
men, rond de Boekenweek.”
Het zal niet lang meer duren, 
of Rita trekt zich terug in haar 
werkkamer vol eigen schilderij-
en. Wat later zal ze een hotelletje 
boeken of een weekje klooster. 
Of misschien huurt ze ergens 
een hutje op de hei. Dan komt 
ze los van haar gezin, los van da-
gelijkse beslommeringen. Om 
zich helemaal te kunnen wijden 
aan dat vierde boek, waarover 
ze niets wil zeggen. En juist 
dat niets maakt, dat je de Boe-
kenweek van 2019, wil porren. 
Schiet eens op, Boekenweek, 
dat vierde boek van Rita komt 
eraan!

www.ritaknijffpot.nl; www.uitge-
verijaspekt.nl.

KORTENHOEF- Van maandag 
13 t/m zondag 21 oktober or-
ganiseert de Stichting Kunst-
bezit ’s-Graveland een schil-
derijenexpositie in ‘De Oude 
School’, Kortenhoefsedijk 145 
in Kortenhoef. Dagelijks geo-
pend van 11.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is vrij.

Het bestuur van genoemde 
Stichting organiseert regelmatig 
een thema-expositie van schil-
derijen uit de collectie die zij 
onder beheer heeft, met als doel 
om de liefhebbers van schilder-
kunst in de gelegenheid te stel-
len kennis te kunnen nemen 
van de inmiddels omvangrijke 
en gevarieerde collectie schil-
derijen die de St. Kunstbezit 
’s-Graveland bezit. Een van de 
belangrijkste doelstellingen van 
de Stichting is om deze verza-
meling van schilderijen en een 
aantal beeldhouwwerken van 
de voormalige gemeente ’s-Gra-
veland, voor de toekomst veilig 
te stellen. Daarnaast koopt de 
Stichting met enige regelmaat 
nieuwe kunstwerken aan. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door 
subsidies. Ook particuliere 
schenkingen van kunstwerken 

zijn van harte welkom. 

De komende expositie
De tentoonstelling beslaat zo’n 
60 schilderijen, die uit deze 
collectie zijn geselecteerd, met 
als thema ‘Water in beweging’. 
Dit thema sluit naadloos aan bij 
het ‘Internationale jaar van het 
water, dat dit jaar overal in Eu-
ropa onder de aandacht wordt 
gebracht. Er zijn schilderijen te 
zien van kunstschilders van de 
Haagse School, o.m. Gabriël, 
de latere Kortenhoefse School, 
die bestond uit schilders, zoals 
Bernard van Beek, Willerding, 
Egbert Schaap, Stutterheim, J.H. 
Wijsmuller, Barend van Voor-
den en Flip Hamers. Sinds een 
aantal jaar verwerft de Stichting 
ook schilderijen van heden-
daagse kunstenaars die wonen 
en werken in de dorpen van de 
voormalige gemeente ‘s-Grave-
land. Tenslotte is aantal geëx-
poseerde schilderijen afkomstig 
uit particulier bezit. Voor lief-
hebbers van schilderkunst is een 
bezoek aan deze expositie zeker 
de moeite waard. Wij bevelen 
deze expositie dan ook van har-
te aan.

Thema-expositie Stichting 
Kunstbezit ’s-Graveland 
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FAMILIEBERICHTEN

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 
10.00 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.

NEDERHORST DEN BERG - In de 
Protestantse gemeente van Ne-
derhorst den Berg zullen dit na-
jaar een aantal gespreksavon-
den georganiseerd worden over 
het actuele thema van ‘voltooid 
leven’. Daarbij gaat het om een 
toestand waarin een mens tot 
de conclusie is gekomen dat de 
waarde en de zin van zijn leven 
zodanig zijn afgenomen, dat hij 
of zij de dood verkiest boven 
het leven. 

De vragen rondom euthanasie 
en voltooid leven spelen nu al, 
maar kunnen in de toekomst, 
door toenemende vergrijzing, 
vaker voorkomen. Als partner, 
kind, familielid, vriend(in) of 
vrijwilliger kun je er zomaar 
mee te maken krijgen. De Pro-
testantse gemeente vindt het be-
langrijk om hierover in bredere 
kring dan alleen de eigen kerk-
gemeenschap van gedachten te 
wisselen.
Praten in groepen
De gesprekken zullen worden 
gevoerd aan de hand van een 
aantal stellingen/vragen zo-
als: Mag een mens zelf bepalen 
wanneer zijn leven voltooid is 
en daar naar handelen? Wel-
ke rol spelen familie, vrienden, 
naasten? Hangt het gevoel van 
‘voltooid leven’ bij ouderen sa-

men met de manier waarop in 
onze maatschappij naar oude-
ren wordt gekeken? Welke rol 
spelen het gevoel geen zinvol of 
functioneel leven meer te leiden 
en/of een afnemende gezond-
heid? Om over deze vragen in 
alle openheid en persoonlijk 
te kunnen/durven praten, zul-
len de gesprekken in kleinere 
groepjes plaatsvinden. Er is 
plaats voor maximaal 20 per-
sonen per avond en u wordt 
gevraagd u van tevoren op te 
geven bij de predikant ds. Evert-
Jan van Katwijk (0294-251230, 
ejvkatwijk@gmail.com).
Wellicht is er niet direct op het 
eerste moment van uw keuze 
plaats om mee te praten. Maar 
er zullen meerdere avonden 
over dit thema volgen. We ho-
pen op een hoge opkomst van 
binnen en buiten onze kerkelij-
ke gemeente om met elkaar in 
gesprek te zijn over deze belang-
rijke vragen.
De eerste avond over dit on-
derwerp zal zijn op maandag 
8 oktober, om 20.00 uur, in de 
Willibrordkerk. De tweede mo-
gelijkheid om aan het gesprek 
mee te doen is op dinsdag 30 
oktober, om 14.00 uur.
Een derde mogelijkheid is op 
woensdag 14 november, ‘s 
avonds om 20.00 uur.

Gespreksavonden 
‘voltooid leven’

 

 
 
 

Heb jij tijd en zin om vrijwilliger op Sypesteyn te worden?  
 
Wij hebben groeiplannen en kunnen daarbij je hulp goed gebruiken. 
 Op dit moment zijn wij op zoek naar  

vrijwilligers 
 

- PR en Communicatie 
- Projectleider Evenementen 
- Coördinator vrijwilligers 
- Coördinator rondleiders 
- Rondleider kasteel/tuin 
- Medewerker Museumwinkel 

- Medewerker Trouwteam 
- Assistent Hovenier 
- Medewerker secretariaat 
- Medewerker Faciliteiten/ Gebouwbeheerder 
- Elektricien 

 

Voor meer informatie over de profielen van de openstaande vacatures kijk op 
https://sypesteyn.nl/organisatie/vrijwilligers 
 

Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht, draait hoofdzakelijk op enthousiaste vrijwilligers. Momenteel telt 
onze organisatie 80 mensen. Naast de vaste opstelling van porselein, schilderijen, wapens en meer zijn er 
wisselende tentoonstellingen. Ook de fraaie historische tuin met veel unieke bomen en struiken is een bezoek 
meer dan waard. Jaarlijks worden diverse events georganiseerd zoals een Kasteelfair, Dag van het Kasteel 
e.d. Sypesteyn is een druk bezochte trouwlocatie en er is een restaurant. 
 

Zin om bij ons aan de slag te gaan, bel dan naar 035-5823208 of mail naar info@sypesteyn.nl  
 

Kasteel-Museum Sypesteyn 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150 
1231 LC Loosdrecht 

Wij hebben groeiplannen en kunnen daarbij je hulp goed gebruiken.
 Op dit moment zijn wij op zoek naar vrijwilligers

Heb jij tijd en zin om vrijwilliger
op Sypesteyn te worden? 
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Projectleider Evenementen
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Coördinator rondleiders
Rondleider kasteel/tuin
Medewerker Museumwinkel 

Medewerker Trouwteam
Assistent Hovenier
Medewerker secretariaat
Medewerker Faciliteiten/
        Gebouwbeheerder
Elektricien

Voor meer informatie over de profielen van de openstaande vacatures 
kijk op https://sypesteyn.nl/organisatie/vrijwilligers

Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht, draait hoofdzakelijk op enthousiaste vrijwilligers. Momen-
teel telt onze organisatie 80 mensen. Naast de vaste opstelling van porselein, schilderijen, wapens en 
meer zijn er wisselende tentoonstellingen. Ook de fraaie historische tuin met veel unieke bomen en 
struiken is een bezoek meer dan waard. Jaarlijks worden diverse events georganiseerd zoals een Kas-
teelfair, Dag van het Kasteel e.d. Sypesteyn is een druk bezochte trouwlocatie en er is een restaurant.

Kasteel-Museum Sypesteyn
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150

1231 LC Loosdrecht

Zin om bij ons aan de slag te gaan,
bel dan naar 035-5823208 of mail naar info@sypesteyn.nl 

Bekijk het met je eigen ogen op 6 oktober je bent welkom 
tussen 10.00-16.00 u op de Gouwzeestraat 1 in Weesp.

Open dag MetalTech
6 oktober

Dit jaar opent MetalTech haar deuren voor het Weekend van de 
Wetenschap. Wat gebeurt er nou allemaal achter de schermen?

Kijk voor meer informatie op
metaltech.nl of weekendvandewetenschap.nl

Via deze weg willen we iedereen heel hartelijk bedanken  
voor het medeleven na het overlijden van

Kees van Noppen
De stapels kaarten, brieven, de vele telefoontjes en bezoeken  
zijn overweldigend geweest en hebben ons veel goed gedaan.

Els van Noppen en (klein)kinderen

AutoMaatje brengt en haalt 
u op: bel 2 dagen van tevoren 

(ma-vr: 9-12 u.) 06- 302 38 257. 
Kost 0,30 per km.

Cultureel Centrum Nederhorst 
den Berg, nieuwe cursussen, 
lezingen, workshops: www.

bergsecultuur.nl

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 Ker-
klaan. Start; 20.00 u. Bijdrage: 
€2,50 (incl. 2 koppen koffie). 

Kort nieuws Klusjesteam Wijdemeren, voor 
ouderen en hulpbehoevenden. 

Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-Grave-
land/Loosdrecht: 035-6561860. 

A’veen/Nederhorst: 035-6563001. 
Ook extra klussers gezocht

In de vacaturebank van Versa 
Vrijwilligerscentrale zijn veel leu-
ke vacatures te vinden. Info www.
versavrijwilligerscentrale. Viore, 

centrum voor mensen die leven 
met kanker. Een inloopcentrum 
waar iedereen op doordeweek-
se 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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Muziek

Regionale blazerspool 
voor- en nadelen

Door: Jan van den Broeck

KORTENHOEF- Jan van den 
Broeck, al decennia tubablazer 
bij fanfare Amicitia, voelt de 
behoefte om te reageren op het 
idee van De Vriendschapskring 
(Ankeveen) om een Blazer-
spool op te richten. 
Op zich een aardig plan als je 
het zo leest. Een pool maken 
waarin je een beroep kunt 
doen op muzikanten indien je 
ze nodig hebt voor optreden of 
concert. Muzikanten in de har-
monie- en fanfarewereld zijn 
toch langzaam een uitstervend 
soort. Elke muziekvereniging 
komt mensen te kort om nog 
verantwoord muziek te maken 
ook in Wijdemeren.
Dit probleem heeft het bestuur 
van Amicitia in 2009 al aan-
gekaart bij alle verenigingen. 
Daarop zijn vergaande plannen 
besproken voor samenwer-
king. Zelfs het idee geopperd 
om een overkoepelend bestuur 
te vormen en alle muziekver-
enigingen onder één koepel: 
1 fanfare; 1 harmonie; 1 slag-
werkgroep; 1 koor. Reactie 
was van alle kanten dat het 
een mooi plan was, maar dat 
het ver ging. Muziekverenigin-
gen moeten actief blijven in de 
oude kernen. Nu bijna 10 jaar 
later zie je dat de grote leegloop  
door begint te dringen. Van de 
vijf Wijdemeerse muziekgezel-
schappen is Crescendo (NdB.) 
opgeheven en één à twee zijn 

op sterven na dood. Een Regio-
nale Pool kan uitkomst bieden, 
maar is niet structureel.
Vanaf 2009 hebben Amici-
tia en BMOL in ’t Akkoord al 
een soort pool opgezet. En die 
werkt. Zo goed zelfs dat er tus-
sen de 6 en 8 leden op zowel 
dinsdag als donderdag gaan 
repeteren. Komen we muzi-
kanten te kort? Dan worden die 
geleend. Dus deze clubs poolen 
al heel lang.   

Nadelen
Ik voorzie door onze erva-
ring nog  wat haken en ogen. 
Nu zijn er al muzikanten die 
overal invallen. Ondertussen 
is men geen lid meer van een 
der verengingen, hebben geen 
verplichtingen als elke week 
repeteren, acties als oud papier, 
donateurswijken lopen, enz. En 
men betaalt nergens contribu-
tie. Alle plussen, maar niet de 
minnen  Gewoon alleen lekker 
muziek maken. Daarnaast gaan 
leden die invallen bij andere 
clubs de reguliere repetitie-
avonden van hun eigen club 
verzuimen. Al is is het maar 
voor het concert zelf of die ex-
tra repetitieavond. 
Ik ben benieuwd wat er uit gaat 
komen.  En als er muzikanten 
zijn die hier aan mee willen 
werken, zeker doen. Gelukkig 
werkt de Amicitia – BMOL - 
Pool bij erg goed. En, die zitten 
wekelijks nog met een goede 
bezetting.

Gadung Gadung
Door: Karin van Hoorn

KORTENHOEF- “Als de baby 
klaar is, zoek ik een careta-
ker”, zegt Jorik de Beer. “Als de 
Gadung klaar is, komt er wel 
iemand die hem wil hebben.” 
Naast Gadungbouwer, is Jorik 
de Beer geluidstechnicus bij de 
Nederlandse Opera en Ballet in 
Amsterdam. En Muziekmaker. 
Componist. Performer. En hij 
woont in Kortenhoef. 

Atelier is in Hilversum, Bos-
drift 8A, unit  #7, achter de 
bloemenzaak. Daar organiseert 
hij op zondag 14 oktober van 
10.0 – 14.00 uur een open dag. 
Vader, architect Frans de Beer, 
en zoon Jorik hebben samen 
het atelier gebouwd. Geluid-
dicht, vanzelfsprekend. Hier 
bouwt hij zijn gadung, een re-
latief nieuw instrument, dat je 
kan betoveren en meevoeren 
naar andere werelden. “Het is 
een slaginstrument dat ontwik-
keld is door Sabine Scharer en 
Felix Rohner uit Zwitserland”, 
vertelt Jorik. “Die twee Zwit-
sers vonden deze combinatie 
uit: een steelpan met een vleug-
je gong en gamelan. Een soort 
stalen ufo, met een gat (klank-
kast) in de bodem, een ‘ding’ 
midden-boven, een bol, en er 
om heen zeven of acht ‘kuilen’. 
Dat zijn de noten. “je zet de 
‘ufo’ op schoot, en gaat er met 
je handen in een bepaalde rit-
mische slag over heen.” Hij zet 
de gadung op schoot, en begint 
te spelen. Hij vertelt zijn eigen 
lied, zoals elke gadungspeler, 
hangspeler, zijn/haar eigen lied 
vertelt. En de muziek neemt je 
mee naar jouw eigen wereld.
Gadung? “Ik zocht een woord 
dat aangeeft, wat de impact van 
het instrument op mensen is. 
En dat is “Gadung!” Het raakt 
je! Gadung! Het komt bij je 
binnen. Gadung!  Dat vond ik 
mooi. Maar het heet ook Hang. 
Hang is Zwitsers en betekent 
hand. En glooiende berghel-
ling. Kijk naar het ovaal-ronde 
instrument. Dat lijkt toch op 
een glooiende berghelling, hè?”

Achtergrond
“Tijdens mijn middelbare 
schooltijd kwam ‘muziektech-
nologie’ op bij de Hogeschool 
voor de Kunsten in Utrecht. 
Daar leerde je muziekregis-
tratie. Componeren. Uitvoe-
ren. De functie van muziek bij 
beeld. Je leerde hoe muziek op 
een bijna onderhuidse manier 
het gevoel van mensen beïn-
vloedt. Dát wilde ik. De selec-
tie was streng, maar gelukkig 
slaagde ik voor het toelatings-
examen.”
Naast de studie ‘werkte’ Jorik 
bij de Ziekenomroep, de RO-
VOZ. “Dat was één speeltuin. 
Daar kon je oefenen met mu-
ziek en techniek. Toen kwam 
AT5. Ineens was ik een geluid-
stechnicus die betááld werd. 
Ook dáár waren we pioniers. 
Weinig geld, dus je moest wel 
creatief zijn. Maar zo vul je je 
gereedschapskistje toch maar 
mooi met ervaringen!”
Na AT5: de NOB. “Ik was al-
tijd bezig met de functie van 
muziek bij beeld. Ineens was 
ik hoofd-geluidstechnicus, en 
mocht grote live-producties 
doen als Big Brother, Lowlands. 
Prinsjesdag, de 555-acties. 
Kinderprinsengrachtconcert. 
Nieuwjaarsconcert met Bart 
Schneemann. Toen tipte colle-
ga-technicus Paul Lardenoije, 
die al bij de Opera werkte, mij 
op de vacature geluidstechni-
cus bij de Nationale Opera en 
Ballet.”
Een ideale combi: drie dagen 
bezig zijn met creatieve men-
sen en ritme, muziek en tech-
niek. Daarnaast mag Jorik ga-
dungs bouwen. Soms mag hij 
zijn eigen gadung-compositie 
op het podium brengen, zoals 
onlangs bij de dans New Mo-
ves!
De bouw
“Jij vindt het instrument niet, 
het instrument vindt jou”, zei-
den de Zwitserse uitvinders. 
De Gadung vond Jorik. Hij 
geeft een glasheldere uitleg 
over de bouw van zijn Gadung. 
Over zacht en hard staal en 

Nierstichting bedankt
Van 16 – 22 september is er door 
de vrijwilligers van de Nierstichting 
gecollecteerd in Kortenhoef. Samen 
hebben zij het bedrag van 1.055,35 
euro opgehaald. Heeft u de collec-
tant gemist en wilt u alsnog een bij-
drage leveren dan kunt u het woord 
NIER per SMS sturen aan 4333. De 
kosten hiervoor bedragen 2,00 euro 
(éénmalig excl. telefoonkosten). Een 
donatie doen via overboeking kan 
op IBAN NL 70  INGB 0000 0880 
ten name van Nierstichting Bus-
sum. De Nierstichting wil haar col-
lectanten nogmaals danken. Mocht 
u zelf ook nog 2 uurtjes vrij hebben 
in de 3e week van september dan 
kunt u zich aanmelden: www.
nierstichting.nl/wat-jij-kunt-doen/
word-collectant of neem contact op 
met Brigitte Plagge (Collecte Coör-
dinator Kortenhoef) 06-27453085.

dieptrekken. Over verwarmen 
en koud maken, shapen, klop-
pen en persen. Over pneu-
matische hamers. Mallen en 
klemmen. Harmonische tonen 
en klankkasten. Over klank in 
het staal brengen: “Ja, die klank 
erin brengen, dat doe ik op ge-
hoor, maar, eerlijk gezegd, er 
zijn ook softwareprogramma’s 
die speciaal voor de tonen van 
de hang zijn ontworpen. Maar 
het mooie is..” hij slaat een paar 
‘akkoorden’ aan op de Gadung, 
“het mooie is, dat in de imper-
fectie de perfectie glanst. Dáár-
door gaat de klank bloeien, 
hoor maar, dáárdoor krijg je 
een wolk van klank.”
Achter zich een wereldkaart 
vol rode punaises. Over de hele 
wereld heeft Jorik de Beer al ga-
dungs verkocht.  “Een duur in-
strument, dat wel, het kost me 
een maand om er één te maken. 
Maar het leuke is, ik heb er nu 
een aantal gemaakt, en die zijn 
nog steeds bij dezelfde koper. Je 
krijgt een band met je instru-
ment.” Hij laat zijn ‘handteke-
ning’ zien op de Gadung: een 
fragiele linker-handafdruk in 
het staal. Het woord gadung, 
haast onzichtbaar, ernaast. 
Een bijzonder instrument. 
“Een intuïtief instrument. Je 
speelt geen bestaand deuntje. 
Je vertelt je eigen verhaal. Je  
kunt de klank vergelijken met 
het geluid van een steelband, 
maar het is meditatiever, rusti-
ger.” Zijn website is bijna klaar. 
Voorlopig kunnen we Jorik de 
Beer en zijn Gadungs horen 
via https://www.facebook.com/
groups/gadunginstruments/
Maar eerst: Open Dag in Atelier Ga-
dung, Hilversum, Bosdrift 8A, unit 
#7 (achter bloemenzaak) demonstra-
tie gadung bouwen en bespelen. Al-
len daarheen. Toegang gratis. zondag 
14 oktober, van10.00 – 14.00 uur.

KORTENHOEF - Zin in een 
onvervalst avondje dansen, 
meezingen, uit je dak gaan op 
die geweldige muziek uit de 
zeventiger jaren? Kom dan op 
20 oktober as. naar muziekge-
bouw ’t Akkoord aan de Kwakel 
in Kortenhoef. Daar worden de 
grootste soul-, funk-, rock- en 
discohits live voor U gespeeld 
door de Gooise coverband 
Horns inda House. Een unieke 
band met een, mede dankzij de 
negen muzikanten sterke bla-
zerssectie (what’s in the name?), 
uniek geluid.
Samen met drie vocalisten en 
een ritmesectie uiteindelijk ze-
ventien muzikanten die u gaan 
trakteren op muziek van Earth, 
Wind and Fire, James Brown, 
Chaka Kahn, Sam and Dave, 
Tower of Power, Stevie Wonder, 
Aretha Franklin en nog veel 

meer. Koop snel uw kaarten! 
Horns inda House kiest ervoor 
niet zo heel vaak in de open-
baarheid te treden, maar als zij 
dat doen dan gaat waar dan ook 
het dak eraf. Hun optredens in 
De Vorstin, de poptempel van 
het Gooi, zijn ieder jaar volledig 
uitverkocht. 
Dus ‘put on your dancing shoes, 
dames de glitterjurk uit de kast, 
heren kijk of die strakke soul-
broek nog dicht kan en dan op 
20 oktober naar Het Akkoord – 
De Kwakel 41 – Kortenhoef.
Er is slechts een beperkt aantal 
kaarten beschikbaar, dus wilt 
u er zeker van zijn dit dans- en 
muziekfestijn bij te kunnen 
wonen, bestel dan uw kaarten 
à € 10,00 via de website van 
The Horns inda House (www.
hornsindahouse.nl) of telefo-
nisch (06-22300090).

Seventies Dance Party 
met Horns inda House

Mick van Kampen Fotografie
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Madelijn
Koude kak

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en 
Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft een 
zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huishou-
den niet compleet zijn zonder behaarde vrienden. 
Hond Jagger, kat Madammeke en konijnen Anto-
nio en Schnitzel horen er dan ook helemaal bij. Ze 
eet eitjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s ochtends 
gewekt door haar eigen haan en rijdt in haar va-
kanties graag te paard door de natuur.

De term ‘Koude kak’ staat eigenlijk niet voor Oud 
Geld of Kakkers, maar is juist een benaming voor 
mensen die zich deftiger voordoen dan ze eigen-
lijk zijn. De uitdrukking ontstond in de tijd dat het 
hebben van een WC nog geen gegeven was. Alleen 
de rijke bovenlaag had in het huis een zogeheten 
‘kakstoel’, met een pot eronder die het personeel 
leegde. ‘Kouwe kak’ verwijst naar mensen die de-
den als ze uit een rijk milieu kwamen, maar stie-
kem hun behoefte nog buiten boven de beerput 
moesten doen.
In het Gooi, dáár waar de koude kak van Neder-
land woont, daar woon en werk ik. Al heb ik een 
heel andere associatie met koude kak dan u, denk 
ik. Want ik ben namelijk dierenarts.
Tegenwoordig is het gelukkig heel normaal om 
de uitwerpselen van de hond op te ruimen; ‘Geen 
kakje zonder zakje!’ is het motto. Dat kan op een 
hele hippe modebewuste manier, of op een hele 
milieubewuste manier of allebei als u dat wilt. U 
kunt namelijk als hipster hondenbezitter natuurlijk 
niet meer van huis zonder coole kakzak-dispenser. 
Het assortiment aan zakjes is groot: fel gekleurde, 
geparfumeerde of biologisch afbreekbare poepzak-
jes. En er zijn zelfs exemplaren met geïntegreerde 
poepschep. Maar een gewoon boterhamzakje kan 
natuurlijk ook. Neemt u in elk geval een stevig zak-
je (of twee zakjes over elkaar), zodat het volle zakje 
tot de volgende vuilnisbak veilig in uw jaszak kan 
blijven zitten.
Een bijkomend voordeel van het gebruik van zo’n 
kakzak is dat u er als baasje al snel lucht van krijgt 
dat er iets mis is met de stoelgang van uw viervoe-
ter. Is het geproduceerde afwijkend, dan kunt u 
gelijk met het zakje afgekoeld product naar onder-
getekende. Aangekomen op mijn praktijk neemt u 
plaats in de wachtkamer, het volle zakje naast u op 

de bank en de nu toch 
ietwat nerveuze pati-
ent aan uw voeten. Als 
u aan de beurt bent, prijs ik u uitvoerig dat u eraan 
gedacht heeft een monster faeces (vaktaal klinkt al-
tijd heel interessant) mee te nemen. (En knap ook 
dat u de natte kledder in het zakje heeft weten te 
schrapen zonder uw handen vies te maken.) Het is 
zo’n hip ondoorzichtig zakje … en dan moet ik het 
dus openmaken om de inhoud te inspecteren! U 
heeft een zeer goed gelukte knoop in het zakje ge-
legd. Ongecontroleerd gaan trekken is zéker geen 
optie, dan maar met een schaar dus. De inhoud 
is kledderig, bruin met een spoortje vers bloed en 
stinkt behoorlijk. Wat een keur aan informatie. 
Daar kunnen we wel wat mee. De patiënt heeft 
klaarblijkelijk helemaal geen last van de afwijken-
de productie en staat kwispelend onder de pot met 
hondenkoekjes. Nadat ik de hond heb onderzocht, 
mag hij met pillen en voedingsadvies naar huis.
Als de buiklooppatiënt zonder dit soort bewijslast 
binnen komt, zal ik dus naar de ontlasting moe-
ten vragen. Onsmakelijke gesprekken zijn dat! 
Maar stiekem hou ik daar dus van… want gênan-
te gesprekken kunnen namelijk heel grappig zijn. 
Mocht u als eigenaar niet om zo’n gesprek verlegen 
zitten dan gaat mijn voorkeur uit naar de venster- 
of doorzichtige kakzak: géén onfrisse praatjes en 
géén stankoverlast! Maar heeft u zo’n zakje niet dan 
heb ik de kak het liefst zo koud als mogelijk. Want 
dit is mijn motto: ‘Des te kouder de kak, des te min-
der stinkt ‘ie’.
Ja, ik heb lol in het inspecteren van koude kak, het 
uitknijpen van anaalklieren en het uitspoelen van 
abcessen. Daarnaast laat ik me graag in het gezicht 
likken door vieze bekken en schep ik er genoegen 
in om ondergekwijld en opengekrabd te worden.
En toch probeer ik zo normaal mogelijk over te ko-
men. U snapt dat ik daarvoor het onderwerp ‘werk’ 
moet vermijden en me anders moet voordoen dan 
ik eigenlijk ben. Dus als mensen me vragen wat ik 
doe voor de kost, dan zeg ik dus: ‘Ik werk met de 
koudste kak van Nederland!’
Madelijn de With; madelijn.wiewatwaar@gmail.com. 
Volg mij op FaceBook: MadelijnsSchrijfsels

Gratis kermisloterij
Dit gratis lot kun je inleveren op vrijdag 5 oktober 2018

tussen 19.00 en 21.00 uur op de kermis in Ankeveen.
De trekking is op zaterdag 6 oktober om 20.30 uur op de kermis in Ankeveen.

Stichting Bevordering Vermaak en Cultuur Ankeveen

Naam: ................................................

Adres: ................................................

Woonplaats: ...............................................

Tel.: ............................................................

Door: Niels van der Horst

ANKEVEEN– De Week tegen 
Eenzaamheid loopt van 27 sep-
tember tot en met 6 oktober. 
De oplettende lezer ziet dat het 
eigenlijk anderhalve week be-
treft, maar dat is des te beter! 
Het is een landelijk initiatief 
onder de hoede van Stichting 
Coalitie Erbij en door heel Ne-
derland worden allerlei acti-
viteiten georganiseerd door 
meerdere goede doelen.

Vanuit het hoofdkantoor in 
Breda zet vereniging De Zon-
nebloem al 65 jaar alles op alles 
om iedereen met een fysieke 
beperking een onvergetelijke 
tijd te bezorgen. Er zijn afde-
lingen door het hele land en in 
totaal maken zo’n 40.000 vrij-
willigers en de vele donateurs 
alle uitjes, vakanties en initia-
tieven mogelijk. Daarbij zorgen 
ze er samen met attractiepar-
ken en musea voor dat deze 
toegankelijker worden voor 
deze mindervalide groep. Zon-
nebloem Loosdrecht deed ook 
dit jaar weer mee met de Week 

tegen Eenzaamheid. Men hield 
afgelopen zaterdag een gratis 
feestje in De Drie Dorpen te 
Ankeveen. Als onderdeel van 
de Week kon iedereen komen, 
ook als je geen lid was.

Feestmiddag
De middag betrof niet alleen 
vrolijk samenzijn met lekkere 
hapjes en drankjes. Er waren 
ook optredens georganiseerd. 
Shantykoor de Eemvaarders 
zette met bekende zeemanslie-
deren een zeer vrolijke toon. 
De ruim tachtig aanwezigen 
klapten en zongen volop mee. 
Tussendoor kon men aan tafel 
genieten van de opzienbarende 
goocheltrucs van MojoMagic. 
Deze goochelaar liep rond, zo-
dat de aanwezigen zijn kunsten 
van dichtbij konden bewonde-
ren.

Sponsors
Voorzitter van de Zonnebloem 
Loosdrecht Hans Noorman 
was blij met de opkomst en 
de sfeer in de zaal. De Zonne-
bloem Loosdrecht financiert 
een deel zelf maar de voorzitter 

De Zonnebloem
tegen eenzaamheid

roemde ook de vele sponsors 
die het gebeuren mogelijk had-
den gemaakt. “De Drie Dorpen 
stelde hun zaal beschikbaar en 
ook het vervoer”, aldus Noor-
man. “Van Jumbo Loosdrecht 
kregen we kaas en worst, de 
slagroomsoesjes komen van 
bakker Jacques Maas, Mojo-

Magic heeft z’n tarief aangepast 
en we hebben natuurlijk het 
shantykoor De Eemvaarders.” 
Hij noemde één hele belang-
rijke sponsor met nadruk: de 
Riki Stichting. “Het is een or-
ganisatie die jaren geleden is 
opgericht door de zoon van een 
welgestelde oudere dame die is 

overleden. Zij had gezien dat 
eenzaamheid een probleem is 
bij ouderen en wilde dat haar 
geld aan de bestrijding ervan 
werd besteed.”
Resultaat op deze dag was in 
ieder geval een zaal vol vrolijke 
mensen en dat telt!
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Theater Door: Nikwi Hoogland

Een rustig en herkenbaar be-
gin van de show, twee dames 
zitten te appen met elkaar. Je 
hoort het getik van de toets-

jes. Dansend draaien ze om 
elkaar heen, maar kijken elkaar 
niet aan. Er volgen danspassen 
op muziek van onder ande-

re: Chainsmokers met #Selfie, 
maar ook Sven Alias & Boef 
met Tempo. Dit spreekt aan-
zienlijk de jeugd aan. Zij be-

Oh nee mijn batterij is op, nu moet ik écht gaan praten!?

ANKEVEEN – “Ik app je zo,” misschien wel één van de meest gebruikte uitspraken van deze tijd. Ou-
ders, jongeren en kinderen zijn allemaal te vinden op hun mobieltje. Ook in de foyer van Theater 
Dillewijn was dit al duidelijk zichtbaar. Gek genoeg waren het vooral de ouders die op hun mobiel 
zaten en werd het de kinderen verboden. Het overmatig kijken op dat rechthoekige ding werd visu-
eel gemaakt in de dansshow ‘Ik zie je’ van Céline en Rebecca. Meer kijken op je scherm, is natuurlijk 
veel leuker dan met iemand praten. Toch? 

wegen of zingen mee met deze 
bekende nummers. Na een tijd 
vindt Céline het mooi geweest 
dat appen en wil praten met 
Rebecca. Maar Rebecca is to-
taal niet geïnteresseerd en gaat 
graag door met het gebruik van 
haar mobieltje. Na een tijdje 
is de batterij van Rebecca op 
en wordt ze gedwongen om te 
praten. Maar hoe doe je dat nu 
nog? Alles app je tegenwoordig, 
wat kun je nou nog bespreken? 
Het ingewikkelde van contact 
zoeken buiten je mobieltje 
wordt dan mooi gevisualiseerd. 

‘Ik zie je’
Het gaat om elkaar zien, van-
daar de naam van de show ‘Ik 
zie je’. Dat is nog niet zo makke-
lijk. Rebecca en Céline hebben 
gelukkig een overeenkomst, 
dat is samen dansen en elkaar 
begrijpen met dans. Rebecca 
speelt op een gegeven moment 
een spelletje op haar telefoon. 
Ze haalt een highscore en wil 
dit delen met haar vriendin 
Céline. Die is helaas niet meer 
bereikbaar op haar mobiel. Re-
becca moet nu wel haar mobiel 
wegleggen. Ze gaat volhardend 
door om de aandacht te krijgen 
van Céline en uiteindelijk lukt 
haar dat. Ze hebben weer écht 
contact en dansen lachend met 
elkaar verder. 

Interactie
Aan het einde van de show 
hebben Céline en Rebecca in-
teractie met het publiek. Heel 
passend voor de show. Ze vra-
gen dingen als, “is deze show 
herkenbaar voor sommigen?” 
Een “ja,” komt uit het publiek. 
Opvallend genoeg komt dit 
antwoord van de ouders. Zij 
vonden het een goed thema 
en hebben bijvoorbeeld regels 
voor de kinderen om hun te-
lefoon beneden te laten als ze 
naar bed gaan. Marleen (11 
jaar) komt uit Driemond en 
vond het een gave show. Haar 
ouders twijfelen nog of zij haar 
een mobieltje willen geven. 
“Het grote voordeel is natuur-
lijk weten waar je dochter is, 
maar het nadeel is alle andere 
dingen die een mobieltje mee-
neemt,” zeggen de ouders van 
Marleen. Uit het publiek kwam 
ook de reactie, “zo’n groepsapp 
van een klas is heel vermoei-
end. Dan heb je zo’n 20 zinloze 
appjes op een dag.” Als laatste is 
Yfke (11 jaar) erg geïnspireerd 
door de dans van de show. Zij 
zou zelf ook graag zo willen 
dansen. De show heeft dus on-
der andere gezorgd voor het 
praten over dit onderwerp, in-
spiratie en natuurlijk een leuke 
zondagmiddag. 

Wat begon als een grap, is bin-
nen 2 weken werkelijkheid ge-
worden. Maaike Adriaansen en 
Fiona Beije, openen een Kring-
loopwinkel in Loosdrecht aan 
de Nootweg 20: Vide, Kring-
loopwinkel Wijdemeren. 

Het tweetal is al jaren gek op 
kringloopwinkels, rommel-
markten en markten en ze rij-
den er vaak een stukje voor om. 
Iets weggooien is nooit hun 

sterkste punt geweest. Je kunt 
ze niet blijer maken met  dat 
ene missende bordje, zodat het 
servies weer compleet is. Het is 
toch zonde om te zien wat we 
allemaal kopen en weer weg-
gooien. Nooit eerder was de 
gedachte over een eigen kring-
loopwinkel bij hen opgekomen, 
want ze hebben hun eigen be-
zigheden. Zo werkt Fiona in de 
Werving & Selectie en kun je 
Maaike tegenkomen als je een 

hapje gaat eten bij Café Moeke 
in Hollandsche Rading. 
Toch bleef het triggeren. Uit-
eindelijk viel hun oog viel 
op het pand aan de Nootweg 
(winkelgebied in Loosdrecht) 
wat tijdelijk te huur stond. Dit 
pand is bij iedereen bekend als 
de elektronicawinkel van Van 
Melsen. 

Winkel vullen
Het doel is om begin oktober 

(waarschijnlijk 2e week ok-
tober) de deuren van Vide te 
openen. De grootste prioriteit 
is nu dan ook om voldoende 
spullen te verzamelen; een bé-
tje gevulde winkel is toch wel 
leuk! Dus heeft u nog overbo-
dige inboedel of huisraad staan 
waar je eigenlijk wel van af wil? 
Breng het dan langs bij Vide. 
Grote spullen willen ze ook 
graag bij je ophalen, hiervoor 
maken ze dan een afspraak. 
Ze vullen de winkel graag met 
meubels, kleding, servies en 
bestek, schilderijen en vele leu-
ke accessoires. Voor alles geldt 
natuurlijk dat het nog netjes, 
heel en schoon moet zijn.  

Shop in shop
Naast de kringloopwinkel is er 
ook een shop in shop concept: 
Fiona en Maaike bieden andere 
ondernemers en particulieren 
de mogelijkheid een klein win-
keltje in onze winkel te creë-
ren. De gasten zorgen voor de 
styling en voorraadbeheer, zij 
doen de afhandeling van de 
verkopen. Zeker voor startende 
ondernemers of over-creatieve 

particulieren kan dit een inte-
ressante start zijn. 
Fiona en Maaike willen heel 
graag een hippe kringloop-
winkel neerzetten, één waar 
je altijd wel even naar binnen 
moet ‘wippen’ om te zien of er 
weer iets leuks van jouw gading 
bij zit. En natuurlijk altijd voor 
een zeer interessante prijs. Op 
deze duurzame manier hopen 
ze een steentje bij te kunnen 
dragen aan het opheffen van de 
verspilling. 
De huur van het pand is tij-
delijk, maar als de dames het 
goed doen en voldoende blije 
en tevreden klanten én aan-
brengers krijgen, zullen ze later 
elders een vestiging zoeken. Ze 
hebben er veel zin in en hopen 
jullie binnenkort te mogen ver-
welkomen bij Vide. De naam 
komt van het Franse Vide Gr-
enier (zolderopruiming). 
Vide; Kringloopwinkel Wijdeme-
ren; Nootweg 20; 1231 CV Loos-
drecht; 06- 30 57 08 57; vide.loos-
drecht@gmail.com. 

Binnenkort: Vide, Kringloopwinkel Wijdemeren
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ANKEVEEN- Komend weekend 
is het al weer zo ver: de Anke-
veense kermis op 5, 6 en 8 ok-
tober. Een groot feest voor jong 
en oud en voor elk wat wils.

Natuurlijk draait alle rond de 
Kermis op het marktplein. 
Voor de Stichting is het be-
langrijk de traditionele kermis 
te handhaven, dus hebben we 
weer een nieuwe zweefmolen 
gevonden. Deze heeft een ou-
derwets draaiorgel onder de 
kap, dus traditioneler kan het 
niet. Dezelfde exploitanten 
hebben ook een schiettent en 
die komt de oude vervangen. 
Uiteraard wenst de Stichting 
de familie Braak veel succes en 
vooral plezier op onze kermis.

‘t Wapen
Voor de gezelligheid, op het 
kermis terrein, wordt ook weer 
gezorgd. Het Wapen van An-
keveen heeft  voor u een keur 
aan muzikaal talent bij elkaar 
gezocht. Live optredens, het 
wordt te gek!                                                                                                                 
De Stichting Bevordering Ver-
maak en Cultuur is de organi-
sator van de jaarlijkse kermis. 
Daarnaast is er al sinds jaar en 
dag de gratis loterij voor alle 
inwoners van Wijdemeren, 

het lot vindt u in dit  Week-
blad  Wijdemeren. Dit lot kunt 
u op vrijdagavond vanaf 19.00 
uur tot 21.00 uur inleveren bij 
de kraam van de Stichting op 
het kermisterrein. Op zater-
dagavond tussen 20:30 uur en 
21:00 uur zal de trekking plaats 
vinden. 

Kop van Jut
Naast deze activiteiten is er 
natuurlijk ook weer het Anke-
veense Kampioenschap Kop 
van Jut slaan.  Wie gaat er aan de 
haal met deze mooie titel, met 
de gouden voorhamer Slei. Dit 
evenement wordt gesponseerd, 
net als reeds enkele jaren, door 
Antoon Boomgaard, van het 
gelijknamige grondverzet be-
drijf aan de Loodijk. Vorig jaar 
won Eric Torsing de gouden 
hamer.  Wie zal er dit jaar wil-
len winnen? De finale is zon-
dagavond vanaf ongeveer 19.00 
uur. Wij hebben het mooie 
weer besteld en we hopen dat u 
deze gezelligheid met ons wilt 
delen, tot komend weekend.
PS: In dit blad vindt u uw lote-
rijbriefje dat u moet inleveren 
op de kermis op vrijdag 6 okto-
ber. Niet vergeten!

Kermis in Ankeveen 

‘t Wijdehuis, hier kun je 
buurtgenoten ontmoeten, een 
kopje koffie/thee drinken of 
deelnemen aan een ontmoe-

tingsgroep. Consumptie tegen 
kl. vergoeding. ’t Wijdehuis 

K’hoef, Veenstaete ingang Par-
kln. 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 aan-
melden: Herma Kleve, Versa 

Welzijn, hkleve@versawelzijn.nl 
of 035- 6231100

Kort nieuws

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: 035-

6561010.

Behoefte aan een regelmatig 
bezoekje, een wandelingetje? 

Humanitas biedt ‘vriend-
schappelijk huisbezoek’. Mail: 

tgooi@humanitas.nl of
035-6286093.

Vraag en aanbod van vrijwilli-
gers? Kijk op: www.wijdemeren.

nl/deappelboom.

Uit recent onderzoek blijkt dat 
neurofeedback zeer effectief 
is bij het verhelpen of vermin-
deren van een groot aantal 
problemen. Uiteenlopende 
aandoeningen zoals onder 
andere ADD/ADHD, epilepsie, 
slaapstoornissen, hersenletsel, 
burnout  zijn zowel in de litera-
tuur uitgebreid beschreven als 
in de praktijk met goede resul-
taat behandeld. 

Ook voor het verbeteren van 
sport-, werk- en leerprestaties 
is neurofeedback uitermate ge-
schikt. Maar ondanks deze goe-
de resultaten is het aantal men-
sen dat besluit neurofeedback 
te gaan doen beperkt. Dit komt 

onder andere doordat neuro-
feedback ‘moeilijk’ te begrijpen 
is. Daar gaan wij verandering 
in brengen. Op zondag 7 okto-
ber 2018 wordt in ons centrum 
een Open Dag georganiseerd 
waarin duidelijk wordt uitge-
legd hoe neurofeedback werkt, 
er worden demonstraties ge-
geven en er is veel gelegenheid 
voor het stellen van vragen. 
Zelfs als u niet besluit om met 
neurofeedback te gaan trainen 
is dit een uitermate interessante 
en leerzame dag, welke gehou-
den wordt aan de Vaartweg 
180, 1e etage (ingang Schut-
tersweg).

11.30: deuren open, ontvangst 

met koffie, thee
12.00: algemene lezing van 45 
minuten over neurofeedback
13.00: demonstratie en zelf on-
dervinden in kleinere groepjes 
in de behandelkamers
14.00: afsluiting met nog wat 
praktische informatie 

Bij voldoende aanmeldingen 
wordt om 15.00 uur een tweede 
ronde gehouden. Het program-
ma is hetzelfde als bij de eerste 
ronde.
Kijk voor meer informatie en/
of u aan te melden www.neuro-
therapie.nl of bel 035 - 628 68 
95

OPEN DAG Zondag 7 Oktober bij ons in 
het Neurotherapie Centrum Hilversum
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Sport

De kansenverhouding bij rust 
was ongeveer 11-3, maar toch 
stond ’s-Graveland wel 0-1 ach-
ter. De ruime overwinning die 
voor rust eigenlijk al veiligge-
steld had moeten zijn, kwam 
er wel. Kort na rust maakte 
Jimmy Reijnders gelijk en Jes-
sy de Birk kopte een kwartier 
voor de 2-1 binnen. In de slot-
fase liep ’s-Graveland uit naar 
7-1. Overige doelpuntenma-
kers: Job Romviel (2x), Ramon 
Bouwman, Roland Haselager 
en Daan Verdam. 

Senioren
Het 2e won ook ruim, van 
Sporting Almere. De score liep 
tot 5-0. Paul Kwantes (2x), Las-
se Spall, Erik Heijnen en Awet 
scoorden. Het 3e gaat door met 
winnen en ook GeuzenMid-
denmeer-10 werd verslagen. 
Het werd door Martijn Mil-
tenburg (3x) en Colin met 1-4 
verslagen.
35+1 en 35+2 kwamen tot de-
zelfde uitslag: 3-2. Voor 35+1 
wel een verlies tegen DCG en 
35+2 won van PVC 35+2.

Jongens onder 14
JO14-1 is Hoofdklasser en de 
tegenstand is er naar. Vorige 
week werd nipt verloren van 
Hercules JO14-1 (1-2) en za-
terdag was Vriendenschaar in 
Culemborg na rust sterker (4-
1). Vorige week verloor JO14-2 
tegen BFC JO14-5 (4-1), maar 
afgelopen zaterdag wonnen de 
jongens met 1-0 van Laren ‘99 
JO14-2.
VRouwen
VR2 kreeg midweeks voor de 
wedstrijd tegen Saestum VR3 

nieuwe trainingspakken van 
Keurslager Piepenbrock en 
won het met 5-0. Afgelopen za-
terdag was ODIN met 2-0 wel 
te sterk. VR1 was vrij.

ZA2
Martijn Miltenburg is de man 
in vorm. Vorige week waren 
zijn drie treffers niet genoeg 
voor winst. Zaterdag scoorde 
hij liefst 4x en Za2 won: 5-0 van 
Victoria 3.

Vier tegen vier toernooi
De herfstvakantie komt eraan 
dus ook het vier tegen vier 
toernooi. Opgeven kan via 
onze site. Het toernooi is op 
dinsdag 23 oktober.

Week van de Scheidsrechter 
Een week lang terechte waar-
dering voor deze belangrijke 
groep vrijwilligers binnen onze 
vereniging (6 t/m 14 oktober). 

Voetballen ’s-Graveland

Ruime overwinning van vlaggenschip 

Nederhorst heeft de eerste 
punten in het nieuwe seizoen 
binnen. In Almere werd met 
1-2 gewonnen via een treffer 
in de 90e minuut. De winst was 
verdiend gezien het betere spel 
van met name de tweede helft. 
In de 51e minuut kwamen de 
Bergers op achterstand toen 
Jeffrey Terlien zich verslikte in 
de bal en de spits dankbaar kon 
afronden. Tien minuten voor 
tijd kon Stefano Holwijn via 
een terecht gegeven strafschop 

gelijkmaken. Luuk van Huis-
stede stond met een prachtige 
actie aan de basis van de over-
winning. Langs twee verdedi-
gers soleerde hij tot aan de ach-
terlijn en trok de bal goed terug 
op de inkomende Stefano die 
zo zijn tweede van de middag 
kon maken. Volgende week 
speelt Nederhorst thuis tegen 
het lastige FC Jeugd uit Ede. De 
wedstrijd op Meerzicht begint 
om 14.00 uur.

Senioren
Nederhorst -2 moest uit naar 
Roda ’46 in Leusden en ver-
loor met 4-2 ook haar tweede 
competitieduel en kent zo een 
slechte start van de competitie. 
In Bussum tegen BFC- 3 pakte 
het 3e zijn tweede overwinning 
op rij. Met een 0-2 overwin-
ning kwam men terug . Neder-
horst 4 won met 6-1 ruim tegen 
een, zeker voor rust, goed mee-
voetballend Batavia 4. Jeroen 
Bouwer was verantwoordelijk 

voor de helft van de productie. 

Jeugd
De JO17-1 won in een span-
nend duel met 2-1 hun wed-
strijd tegen Jonathan. JO17-2 
maakte er in en tegen ‘s-Gra-
veland JO17-3 een doelpun-
tenfestijn van en deelden met 
5-5 de punten. JO19-1 liet de 
punten met 1-3 aan ‘s- Grave-
land.  JO11-1 haalde fors uit in 
de Almere tegen Buitenboys en 
won met 2-11.

De meiden O13-1 herstelden 
zich knap na het verlies van vo-
rige week en versloegen Hoog-
landerveen MO13-3 met een 
fraaie 3-0 score. 
Meer info’ www.vvnederhorst.
org of facebook. Op ‘selectie 
Nederhorst’heeft de selectie 
een eigen pagina.

Voetballen in Nederhorst 

In extremus voorbij Waterwijk

Afgelopen zondag vonden de 
eerste wedstrijden plaats van 
het nieuwe  seizoen 2018 – 
2019.
Rond tien uur gingen 24 deel-
nemers van start op de manege 
Laanhoeve aan de Meerlaan.
12 deelnemers in de N-2 en 
daarna 12 in de N-1.
Weer een schone taak voor ju-

ryvoorzitster Anne-Marie van 
Rijn en haar schijfster Britty 
van den Bosch om te bepalen 
wie de eerste winnaars van het 
seizoen zouden worden. Zij 
waren zeer tevreden over het 
rijden in de beide klassen. Ze 
omschreven het als : “Netjes 
gereden”.
In de N-2 was de uitslag: 1: 

Emma Gijzen op Dance met 
116 pnt; 2: Sophie Willig op Joy  
met 115 pnt; 
3: Emma de Graaf op Polly met 
115 pnt.
Bij de N-1 werd:1: Loïs Flem-
ming op Polly met 116 pnt; 2: 
Tamar Doornheim op Joy met 
113 pnt; 
2: Lieke Esser op Nienke even-

eens met 113 pnt.
Alles was weer goed geregeld 
door Astrid Hagen en Daphne 
Lunter van het wedstrijdsecre-
tariaat.
In de buitenbak werd alles goed 
geregeld door Els Blom. Ook 
weer dank aan alle voorlezers 
van de proeven. Er ging een 
bijzondere dank uit naar Pris-

cilla en Connie voor de lekkere 
broodjes .Weer een geslaagde 
dag. De volgende wedstrijden 
vinden plaats op zaterdag 6 ok-
tober- wedstrijd van de KNHS 
- en op zondag 14 oktober van 
de Rijvereniging Nederhorst 
den Berg.

N-Dressuur bij Rijvereniging Nederhorst den Berg

SportLokaal viert feest
NEDERHORST DEN BERG- 
Drie jaar na de start van Sport-
Lokaal staat in Nederhorst een 
goed uitgeruste sportschool. 
Waar een team van goed opge-
leide trainers met heel veel pas-
sie en plezier leden begeleidt in 
de fitnessruimte en een grote 
variatie aan groepslessen ver-
zorgt. Waar iedereen welkom 
is, de startende sporter die wil 
bewegen en afvallen, de voet-
baller die sneller wil kunnen 
sprinten en de fitnessenthousi-
asteling die aan fitnesswedstrij-
den deelneemt. En waar men-
sen met een blessure terecht 
kunnen bij vakkundige fysio- 
en bewegingstherapeuten. 

“Een plek waar ik blij van word 
en trots op ben”, aldus Yvonne 
van Schaik, de eigenaar van 
SportLokaal. “We hebben een 
betrokken en enthousiast team 
met teamleden die elkaar hel-
pen, die  samen trainen en be-
trokken zijn bij onze sporters. 
En een fijne en gevarieerde 
groep leden, die lekker trainen 
en belangstellend naar elkaar 
zijn. Ik vind het echt bijzonder 
dat we dit in Nederhorst den 
Berg kunnen realiseren met 
elkaar. Je kunt gewoon lekker 
in je eigen omgeving goed trai-
nen. En oh ja, we zijn ook goed 
in feestjes vieren!”

Oktoberfest
En daarom viert SportLokaal 
feest. Een hele week is het the-
ma Oktoberfest. Alle groeps-
lessen staan in het teken van 
dit thema de hele week klinken 
Duitse schlagers. In de fitness-
zaal kun je met een biervat in je 
armen een minuut lang squats 
(kniebuigingen) maken. Dege-
ne met de meeste squats wint 
een maand lang gratis sporten! 
Kom dus langs (je mag ver-
kleed komen, maar dat hoeft 
natuurlijk niet) aan de Reeweg 
12 in Nederhorst den Berg. 
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De Buurtlunch met Albert Heijn Nederhorst den Berg en Sensoor, 
de landelijke Luisterlijn, was gezellig. Voortaan elke laatste don-

derdag van de maand, 11-14 uur. Dus tot 25 oktober. 

NEDERHORST DEN BERG- Bui-
ten lijkt de herfst begonnen, 
regen stort naar beneden. Wat 
is er dan leuker dan een bin-
nensport en ook nog gewoon 
in Nederhorst in sporthal de 
Blijk.  
We spotten veel mensen. Zo 
ook: “Met vriendinnen elke 
week sporten, je leert, krijgt 
conditie en we lachen veel”, 
Floor, Sterre en Madelief, 11 
jaar. “Ik heb eerst drie proef-
lessen gedaan, nu mag ik in 
november al meedoen aan een 
toernooitje”, Lisanne, 8 jaar.
Afgelopen zondag 23 septem-
ber opende volleybalvereniging 
Nederhorst het seizoen feeste-
lijk met een indoorspektakel in 
sporthal de Blijk. Iedereen kon 
op laagdrempelige wijze kennis 
maken met de sport volleybal. 
Vooral veel kinderen kwamen 
er op af en ervaarden hoe leuk 
volleybal is. In de kantine kon-
den de ouders via de ramen 
volgen hoe hun kids aan het 
genieten waren. 

Bevlogen
De dag werd afgetrapt door 
Helga Jansen een bevlogen 
bestuurslid, trainer en coach. 
Twee jaar geleden is ‘Back to 
the Future’  gelanceerd met als 
doel om aan de hand van een 
duidelijke visie vernieuwing te 
brengen en vooral ook meer 
leden te betrekken bij de acti-

viteiten binnen de vereniging. 
Uitgaande van de talenten die 
zij zelf leuk vinden om in te 
zetten. Dat dat gelukt is blijkt 
wel uit de instroom van nieuwe 
gepassioneerde bestuursleden, 
scheidsrechters en coaches en 
ook de verfrissende wijze waar-
op de vereniging veel mensen 

in contact wil brengen met vol-
leybal. Helga verwelkomde de 
nieuwe leden op een persoon-
lijke wijze. Het persoonlijke 
is wat de vereniging ook echt 
uitstraalt. 

Meld je aan
Denkt u nu, dit zou zomaar iets 

voor mij of mijn kind kunnen 
zijn dan nodigt Volleybalver-
eniging Nederhorst u van harte 
uit om langs te komen. Er kan 
3x vrijblijvend meegetraind 
worden. Alle niveaus zijn aan-
wezig. Van ‘nog nooit gespeeld’ 
t/m ervaren spelers en in alle 
leeftijden heeft VVN mogelijk-

Laagdrempelig en persoonlijk Bergs volleybal heden. Geen zin in wekelijkse 
verplichtingen? Denk dan aan 
recreatief volleybal. Voor meer 
informatie kunt u terecht op de 
geheel vernieuwde website: vv-
nederhorst.nl of kom gewoon 
gezellig  langs op maandag-
avond vanaf 19.30u. (senioren) 
of donderdag vanaf 17.00u. 
(jeugd).

Nieuws Club 4711
 
Uitslag herfsttoernooi biljar-
ten:
Maandag 24 sept.: B. Worp 
(7 pt.), M. Zieleman (5 pt.), 
Mw. D. Giavarra (5 pt.), W. 
Clements (4 pt.), J. van Greu-
ningen (4 pt.), Mw. T. Bos (3 
pt.), J. Vrijburg (0 pt.)

Uitslag onderlinge competi-
tie BV Overmeer:
Donderdag 27 sept.: W. Lam 
– M. v.d. Velden 3-0, T. Ot-
ten – J. Kloosterman 0-3, R. 
Korteling – M. Verlaan 2-0, 
P. van ‘t Klooster – W. Cle-
ments 2-0

Programma:
Donderdag 4 okt. 19.30 uur: 
onderlinge competitie BV 
Overmeer, maandag 8 okt. 
19.30 uur: herfsttoernooi bil-
jarten Club 4711

Openingstijden + contactge-
gevens
Clubhuis 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


