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Vervoer in en om de
drie dorpen
De remise van de paardentram bij de Klapbrug
In het weekend van 27 en 28 oktober kunnen de liefhebbers van de geschiedenis van de dorpen Kortenhoef, ’s-Graveland en Ankeveen weer hun hart ophalen: de Historische Kring heeft een tentoonstelling opgezet rond ‘Vervoer in en om de drie dorpen’, heel toepasselijk in partycentrum De Drie Dorpen. Iedereen is welkom tussen 11
en 17 uur, de entree is gratis.
“Het verhaal van het transport
op professionele wijze begint
eigenlijk in 1625 bij de oprichting van het dorp ’s-Graveland,
toen er tussen Amsterdam en
het dorpslint per schip gigantische transporten over water
waren. Van bouwmaterialen
van en naar de buitenhuizen
tot consumptiegoederen vanuit de hoofdstad” vertelt Henk
Verhagen die samen met Jan
Schriek en anderen de expositie heeft georganiseerd. Schriek
vult aan: “We hebben ongeveer
500 foto’s geselecteerd en gerubriceerd. Naast tal van documenten zoals advertenties, aandeelbewijzen en niet vergeten,
we beschikken ook over veel
gebruiksvoorwerpen die horen
bij het vervoer.” Een korte opsomming: schaalmodellen, een
fietslantaarn op carbid, school-

platen, kruiwagens, hutkoffers,
enzovoort.
Een bijzonder vervoermiddel
dat u kunt zien, is de slee die
de broodvissers ’s winters gebruikten. Die trokken ze door
de polder om ruigt en takkenbossen in te zamelen, als werkverschaffing. Ook het transport
van binnenvaartschipper Hendriks krijgt volop aandacht.
De ‘Nil Desperandum’ van
Jan Hendriks werd overgedragen op zoon Albert die met
De Energie jarenlang zand en
grind vervoerde. Bij het vervoer
speelde ook de paardentram
een prominente rol. Dit voertuig op ijzeren wielen denderde
vanaf 1887 vanuit Hilversum
over de Leeuwenlaan naar de
Klapbrug in ‘s- Graveland. In
1923 was het laatste ritje.
Keurig verdeeld over diverse

categorieën hebben de amateurhistorici foto’s van onder
andere de hondenkar, bakfiets,
paard- en wagen, beurtschipper en vrachtwagen op de
borden bevestigd. Leuk in dit
verband is een hele oude foto
(in matige staat) van een hondenkar op de Kortenhoefsedijk. Bekende transportfirma’s
waren Sax, Portengen, Gerrit
Smit. Die namen kennen zelfs
de niet zo oude dorpelingen.
Vervoer door de eeuwen heen
is enorm veranderd, van langzaam naar snel, van de tijd
nemen voor een babbeltje onderweg tot gejaag over de wegen, van schoon en zuiver naar
luchtvervuiling, en dat allemaal
op vrijwel dezelfde wegen als in
1625.
Kortom, een interessante en gevarieerde tentoonstelling waar

de leden van de Historische
Kring ‘In de Gloriosa’ heel veel
uren in hebben gestoken.
De opening zal worden verricht op zaterdag 27 oktober
om 11.00 uur door voorzitter

Jaap Wertheim.
De Drie Dorpen; Cannenburgerweg 51, 1244 RG Ankeveen; 27-28
oktober; 11-17 uur. Zie ook: www.
hk-kortenhoef.nl
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff, M. Stam
en M.Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2
035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 47 62
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900-15 15
088 - 753 17 53
088 - 130 96 00

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

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
035 -6561074/06-22732136
Annemarie
0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035 - 683 03 00
Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam 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
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

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

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

0294 - 251351
0294 - 251522
0294 - 253336
035 - 6561019
035 - 6560408
035 - 6561370
035 - 6561067

Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900-8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Carl Klein
carl.klein@politie.nl
Wijkagent Floor v. Riessen (N.d.B.)
floor.van.riessen@politie.nl
Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 252928
06 - 11238777

RK Kerk Wijdemeren
w H. Antonius
Zo. 21 okt: 09.30 uur: euch.
J. Dresmé.
w St. Martinus
Za. 20 okt: 9.30 uur: w&cv.
R. Simileer.
w OLV Hemelvaart
Zo. 21 okt: 09.30 uur: euch;
L. Wenneker.

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte
voor uw eigen inbreng en vormgeving
van de uitvaart. Wij helpen en adviseren u voor
een passende invulling van het afscheid.

PKN Gemeenten

w Willibrordkerk
Zo. 21 okt: 10.00 uur:
Ds. R. Nummerdor
w De Graankorrel
Zo. 21 okt: 10.00 uur:
Ds. S. Muns.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Vr. 19 okt: 15.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
Zo. 21 okt: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 21 okt: 9.30 uur:
Ds. W.M. de Bruin.
w Oec. Streekgemeente
Zo. 21 okt: 11.15 uur:
Nescio lezing.

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

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Streek Gemeenten

w Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 21 okt: 10.00 uur:
Br. C. Terpstra.

WEEKBLAD
WIJDEMEREN.NL

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

Activiteiten agenda
WANNEER

TIJD

WAT

WAAR

13-21 okt.
16-20 okt.
wo. 17 okt.
wo. 17 okt.
do. 18 okt.
do. 18 okt.
do. 18 okt.
vr. 19 okt.
za. 20 okt.
za. 20 okt.
za. 20 okt.
zo. 21 okt.

11.00 u.
20.00 u.
10.00 u.
12.00 u.
17.30 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
11.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
09.00 u.

Expositie St. Kunstbezit ’s-Graveland
DSO toneel ‘Sophie’
Themaochtend Duitse poëzie
Burenmaaltijd
Open Huis Beukenhof (+ hospice)
Bijbelquiz
Gemeenteraad
Derde Wijdemeers Dictee
Eekhoorn Speeltuin Sluitfeest
Horns inda House (70’s Dance Party)
Toneel: Paradijsvogels
Vlooienmarkt (tot 16.00 u.)

Oude School, Kortenhoef
Cult. Centr. K’hoef, Parklaan
Bibliotheek, Tjalk 41. Ldr.
Emtinckhof, Eikenlaan 51. Ldr.
Nw. Ldr. dijk 24, Loosdrecht
Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Soc. Cult. Centrum, NdB.
Elb. Mooylaan, Kortenhoef
‘t Akkoord, Kwakel 41, K’hoef
Dillewijn, Ankeveen
Sporthal De Fuik, Kortenhoef
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Politiek

Wethouder wijst op mogelijkheden woningbouw
Horn-en Kuijerpolder
Door: Herman Stuijver
N.a.v. vragen van PvdA/GroenLinks over het weidevogelleefgebied in de Horn- en Kuijerpolder in Nederhorst den Berg
blijkt dat wethouder Jan-Jaap
de Kloet nog altijd mogelijkheden ziet voor woningbouw.
Op de vraag of het mogelijk is
een bouwplan te realiseren in
dit gebied, antwoordt de wethouder: “Het realiseren van
woningen in een gemeente als

Wijdemeren, dat grotendeels
bestaat uit beschermde natuurgronden, is sowieso geen
gemakkelijke opgave. Daarbovenop een aanwijzing als
weidevogelleefgebied maakt
een woningbouw traject niet
makkelijker. Er blijven echter
altijd mogelijkheden’. Hij wijst
op de Provinciale Ruimtelijke
Verordening waarin staat dat
ontwikkelingen mogelijk zijn
wanneer het ‘een ingreep betreft waarvoor een aanvaardbaar alternatief aanwezig is

Maak van je roze wolk
geen rookwolk

en waarmee bovendien een
groot openbaar belang wordt
gediend’. Of ‘woningbouw die
bijdraagt aan een substantiële
verbetering van in de directe
omgeving daarvan aanwezige
natuurkwaliteiten van het landschap of een ingreep die netto
geen verstoring van het weidevogelleefgebied geeft’. Tot slot
staat er ‘Gedeputeerde Staten
kunnen, gehoord de desbetreffende commissie van provinciale staten, de begrenzing
van de weidevogelleefgebieden

wijzigen’
De Kloet meent dat op grond
van bovenstaande afwijking
mogelijk is. Zo kan zeker betoogd worden dat er grote behoefte is aan woningen in de
regio (groot openbaar belang).
Tevens is het wellicht zo dat
mogelijke plannen op een zodanige wijze ontworpen worden dat de natuurwaarden in
de omgeving substantieel worden verbeterd en er ‘geen netto
verstoring van het weidevogelleefgebied” wordt veroorzaakt’.

Twee postume onderscheidingen uitgereikt

Burgemeester Ossel met Laura en de jonge ouders
Door: Herman Stuijver
LOOSDRECHT- De kersverse mama en papa Floor van der Made en
Mark Schipper wisten niet wat hen overkwam toen een forse delegatie op kraambezoek kwam. Burgemeester Ossel overhandigde hen op maandag 8 oktober een geboortetas met brandveilige
inhoud.
Het jonge gezin werd verrijkt
met de geboorte van dochter
Laura. Zij was de eerste baby in
oktober in Wijdemeren van wie
de ouders aangifte. Vandaar dat
dit toen 10 dagen oude meisje
de eer te beurt viel om deze tas
te ontvangen. Het hoge bezoek
van de burgemeester, vergezeld
van enkele brandweerlieden,
en zelfs de provinciale pers,
leek Laura niet te deren. Zij
bleef in dromenland.
In oktober vinden de jaarlijkse
Brandpreventieweken
plaats. Dit jaar wordt er extra
aandacht geschonken aan de
voorlichting over brandveiligheid aan jonge en aanstaande
ouders. Voor jonge ouders is
het zeker belangrijk stil te staan
bij de veiligheid van de kinderen en dus ook bij de brandveiligheid in huis. Daarbij kan
de informatie, die deze maand
wordt verstrekt aan alle ouders
bij wie een kind wordt geboren,
helpen om de brandveiligheid

thuis te vergroten.
Voorbereid zijn helpt
Bij brand geldt: goed voorbereiden loont de moeite! Denk aan
afspraken over een vluchtplan
met daarin een vaste plek voor
de huissleutel, wie de kinderen
onder zijn hoede neemt en het
vrijhouden van de vluchtroute van obstakels. Onderzoek
heeft uitgewezen dat als je gaat
slapen, je de binnendeuren
moet sluiten. Zo blijven vuur
en rook langer in één ruimte
en heb je meer kans om veilig
te vluchten en gered te worden.
Verder blijkt uit onderzoek dat
rookmelders echt werken, want
als je slaapt, slaapt je neus ook,
maar jouw oren niet. Zo kun je
tijdig worden gewaarschuwd,
mits je werkende en hoorbare
rookmelders hebt hangen.
Geboortetas
Freek Ossel genoot van het moment om Laura en haar ouders

Er zal in ieder geval een bestemmingsplanprocedure voor
nodig zijn, met de daarbij behorende onderzoeken etc. Ook
het feit dat dit gebied is bestemd
als Buitengebied, onderdeel van
de Stelling van Amsterdam en
de Nieuwe Hollandse Waterlinie, betekent dat het realiseren
van woonbebouwing reeds is
bemoeilijkt.
Jan- Jaap de Kloet blijft in ieder
geval in gesprek met de provincie hierover.

V.l.n.r. Rob Ras, Freek Ossel,
Frank en Peter Rung
WIJDEMEREN - Als blijk van
respect en waardering voor
zijn inzet onder buitengewoon
moeilijke omstandigheden in
het voormalig Nederlands-Indië
zijn het Mobilisatie-Oorlogskruis
en het Ereteken voor Orde en
Vrede postuum toegekend aan
Dorus Ras. Hij overleed ruim 20
jaar geleden in Loosdrecht. Burgemeester Freek Ossel heeft de
bijbehorende onderscheidingen
op woensdagmiddag 10 oktober
uitgereikt aan zijn neef Rob Ras.
Ook de stiefzoons Frank en Peter Rung en andere familieleden
waren daarbij aanwezig.
een geboortetas te overhandigen.
Het bevat een felicitatiekaart,
rookmelder, slabbetje, flyer/
deurhanger ‘Hé doe de deur
dicht!’ en de folder Brandveiligheid jonge ouders. Op de
tas staat de slogan ‘Maak van
je roze wolk geen rookwolk’.
Blijdschap alom aan de Oud
Loosdrechtsedijk. Laura zal
later nog wel eens aan dit glorieuze moment worden herinnerd, dankzij de vele foto’s.
Meer info: brandweer.nl/rozewolk.

Het was een indrukwekkende
bijeenkomst op het gemeentehuis. Mede, omdat burgemeester
Ossel zich zeer betrokken voelt
bij de geschiedenis van Nederlands Indië, zijn vader werkte
ook aan de Birmalijn, onder gruwelijke omstandigheden.
Dorus Ras trad in september
1941 in dienst in het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger
(KNIL), als militair soldaat der
infanterie bij het 1e Garnizoensbataljon Artillerie & Ondersteuning, 2e militie Cie in Kaban
Djahe op Sumatra. In maart
1942 wordt hij krijgsgevangene gemaakt. In mei van dat jaar
wordt de heer Ras met 1200 andere Nederlandse krijgsgevangenen met diverse omzwervingen
per boot, trein, vrachtwagens
en nachtmarsen onder slechte
omstandigheden vervoerd naar
Thanbyuzayat, Birma. Daar
wordt hij gedwongen te werken
aan de Birma-spoorweg. Tijdens
de aanleg van deze spoorweg
stierven per dag gemiddeld 75
arbeiders; 15 000 krijgsgevangenen stierven aan uitputting, ziekte en ondervoeding Ook nadat
in december 1943 de spoorweg
voltooid is, gaan de onderhouds-

werkzaamheden en reparaties
van schade door bomaanvallen
voort. Neef Rob Ras vertelde in
kort bestek over het militaire
leven van zijn oom, die na een
lange reis op 15 augustus 1945 als
krijgsgevangene wordt bevrijd in
Saigon, Vietnam. Dorus Ras was
na de Tweede Wereldoorlog een
ander mens geworden. “In zo’n
kamp in Birma kwam je het best
en het slechtste van de mens tegen” zei Freek Ossel.
Postume erkenning
De uitreiking en de postume
onderscheiding voor Dorus Ras,
ruim 20 jaar na zijn overlijden, is
te danken aan dienend veteraan
Marco Huysdens (40 jaar). Hij
doet in zijn vrije tijd onderzoek
naar KNIL-veteranen die nooit
onderscheiden zijn en probeert
die onderscheidingen alsnog
toegekend te krijgen. Momenteel werkt hij aan de erkenning
van 26 KNIL-veteranen. Marco Huysdens doet dit omdat hij
zelf heeft ondervonden dat dit
heilzaam is voor nakomelingen.
Zijn beide grootvaders hebben
gediend bij het KNIL.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
De Triboulet: voor al uw gouden en zilveren sieraden. Geopend van wo t/m za van 11.0016.30 uur. Middenweg 94 Ned.
den Berg. Tel. 0294-252375
Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. 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.

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.

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096

Uw sloot ook schoon?
Bel 06-24920317

AB FAAS VERHUIZINGENVerhuizen, opslag, en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

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

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

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

Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.
Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp
06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte
Gedroogd haardhout te
koop. 06-24920317

Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

Aangeboden: Huishoudelijke
Hulp. 06-49150270

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waardebepaling ???
035 - 656 0235

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751

GROTE VLOOIENMARKT
ZONDAG 21 OKTOBER
SPORTHAL DE FUIK
Zuidsingel 54, KORTENHOEF
WWW.DONEVENTS.NL

Huishoudelijke hulp aanboden. Tel: 06 50283723

PHONEUSHOP
NOORDEREINDE 9
Wij bieden abonnementen:
KPN, Vodafone, Ziggo
T-Mobile, Tele2, enz.
ADVIES/VERKOOP/REPARATIE
Smartphone, Tablets en PC
Koffie & thee staat klaar
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9
’s-GRAVELAND
Flinke hulp gevraagd
voor div. werkzaamheden
voor de middaguren
Worstmakerij Worst & Meer
Nieuw Walden Ned d. Berg
Bel 035 6918697

GEVRAAGD: Winkelpersoneel
voor de zaterdag. Slagerij
Han Janmaat, H’sumse Meent
035-6918697
CURA PEDICURE & MANICURE
ProVoet
Wendy Brockhoff
Lepelaarlaan 41 - Kortenhoef
Tel: 06-51102957
www.curapedicuremanicure.nl
Gezocht, allround
administratief medewerker
38 uur per week.
Interesse? Gaarne contact
Tomzorg.nl / T.0850212424
Rading 128 te Loosdrecht
Wilt u ook af van die
lelijke kalknagels?
Wacht niet langer en
maak een afspraak bij:
VOETZORG REEHORST
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
Gevraagd per direct
HAIRSTYLIST M/V
part-time of fulltime
KAPSALON LAPAPILLOTTE
Voor meer informatie
0613019471

Kort nieuws
Elke dinsdag om 20.00 uur
klaverjassen in de sporthal
De Blijk (NdB.) Iedereen is
welkom, gewoon gezellig een
kaartje leggen.
Elke donderdag klaverjassen
in Kortenhoef. In ’t Achterom
(achter r.k. kerk) aan de Kerklaan. Start; 20.00 u. Bijdrage:
€2,50 (incl. 2 koppen koffie).
Klusjesteam Wijdemeren, voor
ouderen en hulpbehoevenden.
Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-Graveland/Loosdrecht: 0356561860. A’veen/Nederhorst:
035-6563001. Ook extra
klussers gezocht
Viore, centrum voor mensen
die leven met kanker. Een
inloopcentrum waar iedereen
op doordeweekse dagen tussen
10 en 17 uur (woensdag tot 21
uur) binnen kan komen, zonder afspraak. Oostereind 115,
Hilversum, tel. 035-6853532,

Is uw immuunsysteem klaar
voor de winter?
Kom naar deze smakelijke
workshop op 8 november
Landgoed de Rading, H’sum
Info/inschrijven:
www.treaschoonderwoerd.nl

Programma GooiTV
Vanaf 17 oktober zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- RegioHub gaat over laaggeletterdheid. - In In Derde Termijn staat Ruud Bochardt stil bij de onrust
van bewoners over de eventuele bouw van 24 strandhuizen op het strand in Muiderberg.- In TV
Magazine zijn diverse onderwerpen te zien uit deze regio.- Het tweede Goois Kinderjournaal met
Pien en Michelle gaat van start met leuke tips voor de herfstvakantie.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Goed uit de voeten dankzij valpreventiecursus
Met het ouder worden neemt
het uithoudingsvermogen af,
vermindert de spiermassa en
wordt de reactiesnelheid minder. De kans op vallen neemt
hierdoor toe. Doordat ook de
botdichtheid afneemt, is de
kans op botbreuken bij het vallen aanzienlijk hoger.
De valpreventiebijeenkomsten,
georganiseerd door fysiotherapeut Frieda Verheul en ergotherapeut Anuschka Langelaar
van Inovum, gaan vervolg krij-

gen in de vorm van de valpreventiecursus ‘Beter in Balans’.
“De nadruk van de cursus ligt
op het voorkomen van vallen
en het verminderen van de
angst om te vallen, maar ook
het opstaan na een val gaan we
oefenen” aldus Frieda. De cursus wordt gegeven vanuit het
Behandel- en adviescentrum
van Inovum.
Op woensdag 31 oktober om
10:00 u start de cursus in de
Emtinckhof in Loosdrecht. De
fysiotherapieruimte bevindt

zich op de 4e verdieping. De
cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 1 uur en de kosten
bedragen €40,-. Dit is inclusief
cursusmap en testmateriaal.
Voor aanmelden of meer informatie over de cursus ‘Beter
in Balans’ kunt u contact opnemen met Behandel- en adviescentrum Inovum, afdeling
Fysiotherapie. Tel: 035 - 58 88
492 of per e-mail via fysio@inovum.nl.
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Regenboog nipt 2e na zinderende E-waste strijd
KORTENHOEF- De leerlingen
en leerkrachten van de Regenboog in Kortenhoef hebben
wekenlang hard gestreden om
het meeste E-waste in te zamelen. Tot aan de laatste dag
lagen ze op kop, totdat de Van
der Brugghenschool uit Huizen
hen op de valreep passeerde.
Dat was best even kort balen
op die vrijdag de 12e oktober.
Temeer als je weet dat er honderden kilo’s aan tv’s, computers, mobieltjes e.d. is opgehaald. Bijna dagelijks kwam
de vrachtwagen van de GAD
langs. Op de woensdag ervoor
lagen de Kortenhoevers zelfs
300 punten voor op hun concurrenten. De overwinning
leek binnen handbereik, zodat
wethouder Joost Boermans op
de Dag van de Duurzaamheid
(woensdag) op de fiets langskwam om de kinderen van de
groepen 7 moreel te steunen.
Want die 32 kinderen en de
juffen Karen, Joyce, Rianne en
meester Fred hadden het initiatief. De taken waren goed
verdeeld met managers, sjou-

wers en communicatie-medewerkers. Alles liep op rolletjes.
Je kreeg punten per categorie:
kabels (10), monitors (20) mobieltjes 30) en computers en
tv-toestellen (40) en overige
(20). Uiteindelijk had de Regenboog verreweg de meeste
spullen, namelijk 700 meer.
Maar het ging om de score, Regenboog: 3044 en de Van der
Brugghen: 3154. Die krijgen
dus een dagje NEMO in Am-

sterdam als 1e prijs. Natuurlijk
hebben de kinderen er veel van
geleerd en natuurlijk besef je
nu opeens hoeveel troep een
mens heeft aan elektronisch
afval. Maar toch, winnen was
zo leuk geweest. Gelukkig, een
paar uur later konden de meeste kinderen alweer lachen.

Autobedrijf Van Rijn sponsort Kinderen in Nood

Stichting Kinderen in Nood bestaat 28 jaar en op 8 november a.s.
stuurt zij haar 200ste transport ( = 20.000.000 liter inhoud aan
verstuurde hulpgoederen) met hulpgoederen weg. Dit keer is het
een speciale vrachtwagen – een Mack – die belangeloos gereden
wordt door Tjeerd van Rijn uit ’s-Graveland, die koers zal zetten
naar Debrecen in Hongarije.
Op 8 november rond 13.00
uur zal het 200ste transport op
feestelijke manier uitgezwaaid
zal worden. De laatste doos
zal geladen worden door Han
ter Heegde, burgemeester van
Gooise Meren, die tevens lid
is van het Comité van Aanbeveling van Kinderen in Nood.
Twee dagen later wordt de auto
daar mede uitgeladen door enkele bestuursleden van de stichting. Vanuit deze stad zullen de
goederen vervolgens gedistribueerd worden naar o.a. kindertehuizen, ziekenhuizen, scholen.
Ook zal een deel van dit trans-

port gaan naar Oekraïne.
Kansarme kinderen uit Debrecen e.o. zullen op 10 november
- als de vrachtwagen aankomt
– óók in de feestvreugde delen.
Een anonieme donateur heeft
gemeend die dag een feest voor
de kinderen te laten organiseren. Er zal een springkussen
zijn, een clown, gezichten worden geschminkt en er worden
hamburgers gebakken. In de
bejaardentehuizen van Debrecen zal die dag een heerlijke
goulashmaaltijd
geserveerd
worden. Al met al een onvergetelijke dag voor velen.

Foto: (v.l.n.r.) Marijne, Thomas,
Joost, Giovanni en Florenz

Dag van de Mantelzorg
Naar schatting geven 750.000
mensen in Nederland intensieve hulp aan familie, vrienden
of kennissen. Dit is niet anders
in Wijdemeren. Tijdens de Dag
van de Mantelzorg op 10 november zetten de gemeente,
Versa Welzijn en het Kursusprojekt hen daarom graag in het
zonnetje.
Tussen 10.00 en 22.00 uur zijn
er allerlei gratis activiteiten in
Loosdrecht, Kortenhoef en
Nederhorst den Berg. Van cursussen limoncello en antipasti
maken tot vogels boetseren,

kransen maken en schilderen.
Ook draait er een film en zijn
er high teas in alle Wijdehuizen
met extra’s als muziek, portretschilderen en handmassages.
Mantelzorgwaardering
Wethouder Rosalie van Rijn:
“Vaak weten mensen niet dat
ze mantelzorger zijn. Zorgen
voor je familie of vrienden ‘doe
je toch gewoon?’, horen we dan.
Dat is echt niet vanzelfsprekend. Zeker niet als je ernaast
werkt of studeert. Naast de Dag
van de Mantelzorg, reiken we
ook mantelzorgwaarderingen

Dorstige koeien

uit. Met het bedrag van 200
euro kun je echt leuke dingen
doen. We spreken hiermee
graag onze waardering uit.”
Aanmelden
Aanmelden voor de Dag van de
Mantelzorg kan tot 3 november
via mantelzorg2018@kploosdrecht.nl. Voor vragen neemt
u contact op met Versa Welzijn
via 035- 623 11 00. Het programma vindt u ook op www.
wijdemeren.nl/mantelzorg. Via
deze website vraagt u ook een
mantelzorgwaardering aan.
Dinsdag 9 oktober gingen
om half twaalf ’s nachts, twee
koeien van boer Kemp op weg
naar de kroeg op de Klapbrug.
Helaas bleek Bolly Blooper gesloten. Onder adequate politiebegeleiding, samen met boer
Kemp en enige toegelopen bewoners, zijn de protesterende
koeien weer naar hun weide
geleid.
Foto: Renée Plantinga

Rondje Dorp succes
Dankzij: Brandweer, interessante rondleiding, Sportcafé
de Blijk, lekkere koffie, Boottochtje, beschikbare boten
met bemanning, Spieghelhuys, heerlijke sandwiches,
Willibrordkerk, mooi verhaal
met zang, Kasteel, interessant
verhaal, Huifkar fam. v. Wijk,
tochtje van A naar B, Manege
Laanhoeve, indrukwekkende
rondleiding, Voetbalvereniging
VVN en Kidswereld , borrel
met snacks,

Volleybalvereniging
VVN,
demonstratie,
Runnersclub,
workshop( je).
We kregen informatie van:
Historische Kring NdB, Bibliotheek, Thuiz bij, Versa, Tennisvereniging , SCC. Als klap
op de vuurpijl kreeg ieder een
goodiebag met daarin de presentatie van ondernemend Nederhorst den Berg. Graag wil ik
allen die deze bijzondere dag
mogelijk maakten heel hartelijk
bedanken (Gretha Jager).

Voorverkoop Nederhorst
on Ice-certificaten
Na een eerste succesvolle voorverkoop is de tweede kans om
een certificaat mét korting te
kopen op zaterdag 20 oktober
a.s.
Er zijn vrijwilligers van Nederhorst on Ice op het Willie Das
plein aan de Voorstraat aanwezig van 10.00 uur tot 16.00
uur. Hier kunt u zich tevens
opgeven als lid van IJsclub Nederhorst den Berg of de agenda

en de diverse flyers voor het
aankomende 11e seizoen van
Nederhorst on Ice afhalen.
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, dan is dat zeker geen
probleem. Dit kan overigens
ook via: info@ijsclubnederhorst.nl of www.nederhorstonice.nl
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Nieuw leven geblazen in
Genieten!
Vlooienmarkt Kortenhoef

Speculaasbrok
8 stuks

€ 3,68

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

KORTENHOEF – Het team
van Don Events organiseert
op zondag 21 oktober vanaf 9
uur de eerste editie van Don’s
Vlooienmarkt in sporthal de
Fuik te Kortenhoef.
DonEvents organiseert al ruim
30 jaar Vlooienmarkten door
het hele land. Na het stoppen
van de 4xG Rommelmarkt
heeft DonEvents het roer overgenomen, het belooft een gezellige 1e editie te worden.
Honderd particulieren zullen
hier hun 2e handsspullen te
koop aanbieden. Iedereen kan
hier met zijn of haar spulletjes
terecht. Of je nou een echte ver-

zamelaar bent, gewoon je zolder op wilt ruimen of een partij
kleding over hebt: er is voor elk
wat wils. Je kunt je vermaken
met dwalen en neuzen tussen
al het nostalgisch goed en hebbedingetjes, maar ook mensen
ontmoeten met dezelfde interesse. In de horecahoek kunt
u genieten van een heerlijke
verse kop koffie of een lekkere
versnapering.
Ook deelnemen of bezoeken
voor info: www.donevents.nl of
tel. 0294-237320.
Sporthal De Fuik; Zuidsingel
54; Kortenhoef; 09-16 uur.

Nieuwe vrijwilligers in Veenstaete
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

KORTENHOEF- Het is bekend
dat er veel mensen zijn die wel
wat vrijwilligerswerk willen
doen.
Het is misschien ook bekend
dat er in Veenstaete al veel
vrijwilligers zijn die op allerlei
plekken allerlei vrijwilligerswerk doen, waar zij veel plezier
aan beleven.
Op dit moment is er een vacature voor de koffiecorner op
vrijdagmorgen. Samen met een
mede-vrijwilliger verzorgt u in
de brasserie de koffie voor de
bewoners die tussen kwart over
tien en elf uur een kopje koffie
of thee komen gebruiken. Het
is gezellig en nuttig, maar wilt
u zich liever niet zo heel erg
binden, dan kunt u zich ook
aanmelden als invalkracht,
die wordt ingezet bij ziekte en
vakantie van de vaste vrijwilli-

gers.
Ten slotte zoeken we assistentie
bij de twee gesloten afdelingen
van Veenstaete. Hier worden
mensen verzorgd en verpleegd
die niet meer voor zichzelf
kunnen zorgen. Wat hulp bij
de koffie of de maaltijden is
prettig, ook een praatje of een
liedje zingen wordt heel erg op
prijs gesteld. Omdat er op deze
afdelingen zelf voor de warme
maaltijd wordt gezorgd, kunnen ook kookliefhebbers zich
melden.
Al met al zijn er weer voldoende gelegenheden om u als vrijwilliger in te zetten, dus neem
snel contact op met de vrijwilligerscoördinator van Veenstaete:
Ankie Hinloopen, tel. 0356560995;
a.hinloopen@inovum.nl

WEEKBLAD WIJDEMEREN.NL

Workshop ‘Schrijven helpt’
Op donderdag 1 november
start bij Viore de workshop
‘Schrijven helpt’, bedoeld
voor mensen die kanker
hebben (gehad). Veel mensen ervaren na de diagnose
kanker dat er allerlei levensvragen op hen af komen. In
deze situatie kan het helpen
om het eigen leven in kaart
te brengen en op een gerichte
manier naar antwoorden te
zoeken op deze vragen.Bent
u geïnteresseerd? Laat ons
dat weten via vrijwilligers@
viore.org. Bellen kan ook:
035- 685 35 32.
De workshop wordt voorafgegaan door een intakegesprek.Deelname kost €40,voor de 8 bijeenkomsten.

Kort nieuws
Behoefte aan een regelmatig
bezoekje, een wandelingetje?
Humanitas biedt ‘vriendschappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@
humanitas.nl of 035-6286093.
Cultureel Centrum Nederhorst
den Berg, nieuwe cursussen,
lezingen, workshops: www.
bergsecultuur.nl
Alle dagen van 10.00-12.00 uur
en van 14.00-16.00 uur jeu de
boules bij de Oude School in
Kortenhoef. Reserveren: 0356561010.
Vraag en aanbod van vrijwilligers? Kijk op: www.wijdemeren.
nl/deappelboom.
AutoMaatje brengt en haalt u op:
bel 2 dagen van tevoren (ma-vr:
9-12 u.) 06- 302 38 257. Kost
0,30 per km.
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Door: Herman Stuijver

‘Eens een Kremeriaan altijd een Kremeriaan’
NEDERHORST DEN BERG – Op
een warme herfstzaterdagmiddag vierde de Mr. Kremerschool zijn 50-jarig jubileum
met een drukbezochte reünie.
Op 29 augustus 1968 werd de
openbare Mr. Kremerschool in
de wijk Overmeer geopend. Genoemd naar meester Kremer,
een Friese onderwijzer die tussen 1929 en 1963 naam maakte
als hoofd der school in de Horstermeer. Zijn school was een
bolwerk van onderwijsvernieuwing. De eerste directeur van
de school (1968-1970), de heer
Schols, was ook aanwezig. Hij
bladerde belangstellend door
de vele fotoboeken, net als vele
andere aanwezigen. Die plaatjes brengen je terug naar die
goeie ouwe tijd. Er waren veel
generaties, 50-plussers die de
eerste pioniersjaren meemaakten, maar ook leerlingen die
nog maar net de school hadden
verlaten. In het begin hangt er
op een reünie altijd een beetje
onwennigheid. Wie ken je wel
en wie niet, maar al snel komen de gesprekken op gang.
Voor Kortenhoever Albert den
Bouwmeester was de Mr. Kre-

mer zijn eerste school, tussen
1978 en 1984. Daarna vertrok
hij naar Almere. Toos van Ooijen is net een jaar pensionado,
maar ze neemt natuurlijk de
tijd om de school waar ze vanaf
1998 werkte, nog eens te bezoeken. “Dat blijft hangen” zegt ze
“Eens een Kremeriaan altijd een
Kremeriaan.” Dat geldt zeker
voor Cees Stalenhoef die ruim
30 jaar op deze basisschool in
dienst was. “Ik heb hier zoveel
zien gebeuren. Ik heb hier in
verschillende functies gewerkt,
maar tussen 2001 en 2011 was
ik directeur.” Volgens Stalenhoef was en is de Mr. Kremer
altijd een school geweest waar
onderwijsvernieuwing op het
eerste plan kwam. Nog steeds
helpt Cees een paar uur per
week kinderen van Syrische en
Filipijnse statushouders met
taalondersteuning.
Andere namen die rondzingen
als leidinggevenden zijn de namen Steenbeek, Kapenga en
Platje. Nu is Derek Laout de directeur die ook de Curtevenne
in Kortenhoef onder zijn hoede
heeft. Voor de dagelijkse gang
van zaken is Sonja Goote de locatieleider. Zij is de vraagbaak

bij de entree van de school waar
ze de bezoekers hartelijk verwelkomt, waarna iedereen een
sticker met naam opplakt.
Op de kleine speelplaats staat
een prachtige loofboom te
schitteren, die is er geplant ter
nagedachtenis aan juf Sandra
Martens, die omkwam bij de
MH17- ramp op 17 juli 2014,
samen met haar man John en
de zoons Christopher, Julian
en Ian. Juf Nina vermaakt zich
prima met enkele oud- leerlingen die nu zijn uitgegroeid

Nu ook biljarten in Veenstaete
KORTENHOEF- Vorige week
donderdag werd het biljart van
Veenstaete officieel geopend
door Ankie Hinloopen, vrijwilligerscoördinator van het
woon-zorgcomplex aan de Oudergaarde te Kortenhoef.
Aan dit geheel gerenoveerde
biljart van circa 70 jaar oud zit
een aardige geschiedenis. Het
was ooit bezit van de Gooise
wielerclub De Adelaar. Die had
geen plek meer op het nieuwe
terrein aan het Kininelaantje

in ’s-Graveland. Voorzitter Ad
Brandsen van postduivenclub
De Plassenjagers was toentertijd ook een fervent fietser en
hij kocht voor zijn vereniging
de biljarttafel voor 125 gulden.
Plassenjager Daan Buitenhuis
financierde het totale herstel
van het groene laken en andere onderdelen. Op den duur
taande de belangstelling voor
het biljart onder de duivenmelkers. Bovendien was het
gevaarte een sta-in-de-weg bij
de alom bekende tentoonstel-

lingen. Dus toen Ad Brandsen
zijn oude fietskennis Joop Lieverst tegenkwam bij de Ronde van Kortenhoef kwam het
verrassende gevolg. Het biljart
heeft nu een fraaie plek aan de
westzijde van Veenstaete. Een
droom voor de 86-jarige Lieverst: “Ik biljart al vanaf m’n
18e. In al die jaren heb ik wel
vijf clubs versleten. Ik werd aan
alle kanten gevraagd. Niet om
het een of ander, maar ik kon
het aardig, ik speelde ook competitiebiljart. Ik heb er mooie

Ankie Hinloopen opent het biljart,
terzijde gestaan door Gerard Landaal en
Evert Hilhorst (rechts)

tot stoere jongemannen. Naast
de vele plakboeken hangen er
plakkaten aan de muur van de
gemeenschapsruimte die een
deel van de schoolgeschiedenis
weergeven. Die gaan veelal over
projecten over China, Frankrijk, sprookjes, Spiegelplas,
Zuiderzeemuseum, enzovoort.
Op een herinneringsbord in de
gang kun je opschrijven waaraan je het meest moest denken.
Die opmerkingen verwijzen
naar schoolkampen, afscheidsfeesten en de musicals.

herinneringen aan. Mijn laatste
club was De Koepel in Hilversum.” En nu dus Biljartvereniging Veenstaete, dat al 9 leden
telt, onder wie één dame. Dat is
Henny. “Het is wel 50 jaar geleden dat ik een keu in mijn handen had” vertelt ze. Omstanders weten dat ze ooit cafébazin
was op het Rembrandtsplein,
dus dat komt wel goed. Evert
Hilhorst heeft zich opgeworpen
als wedstrijdleider die voortaan
elke donderdag een onderlinge
competitie zal spelen. “We spelen libre en het gaat hier niet
om de tijd, maar om het aantal
caramboles dat je speelt.” Hij
voegt eraan toe dat de nieuwe
biljartclub blij is met de financiële steun van de Vrienden van
Veenstaete. Natuurlijk mocht
Ankie Hinloopen ook namens
die Vrienden het lint doorknippen bij de opening van
het biljart. Die ook wel kwijt
wil dat alle clubs in Veenstaete
gewoon lekker doordraaien,
al wordt er nu meer zelfwerkzaamheid verwacht. Hoe het
verder moet, weet Ankie ook
nog niet, want van de nieuwe
beheerder MVGM heeft ze taal
noch teken ontvangen. In ieder geval is er naast de bridge,
koersbal, bingo, handwerkclub,
koffieclub nu ook een nieuwe
springlevende biljartclub.

Voor de kinderen van de school
werd het thema van de huidige
Kinderboekenweek ‘Vriendschap en feest’ gekoppeld aan
het jubileum. Ze maakten
kunstwerken als decoratie en
elke leerling kreeg een sleutelhanger-duimpje als aandenken
aan 50 jaar Mr. Kremer. Het
bleef nog lang gezellig aan de
Reigerlaan.
Twee oud- schooldirecteuren in
conclaaf, Schols en Stalenhoef
(rechts)

Kort nieuws
City of Wesopa: do. 18-10: film:
A Casa Tutti Bene; aanvang:
20.00 uur; entree € 8. vr. 19-10:
cabaret: Katinka Polderman
; aanvang 20.30 uur. Entree:
€ 16,50. Voorverkoop bij de
Bibliotheek, Oudegracht 67,
Weesp of via www.wesopa.nl.
Biljartclub Keu 60+ zoekt versterking. Op 3 niveaus biljarten
op di.-, wo.,- en do. middag in
sporthal Eikenrode, Loosdrecht.
Vrijdags vrij spelen. Bel even
naar: 035-5820545.
Bridge-instuif Bergplaats. Elke
woensdagmiddag vanaf half
twee is er een bridge-instuif
in de Bergplaats Kerkstraat 7
te Nederhorst den Berg. Elke
bridger is dan van harte welkom,
gevorderden en beginners! We
bridgen in een gezellige sfeer 24
spellenwedstrijd bridge. Inl. tel
0294 253103
Repair Café, elke eerste woensdag
van de maand. 14-17 uur. ’t Achterom, Kerklaan, Kortenhoef
Elke dinsdag om 20.00 uur
klaverjassen in de sporthal
De Blijk (NdB.) Iedereen is
welkom, gewoon gezellig een
kaartje leggen.
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Madelijn
Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft een zoon die
Sjef heet. Natuurlijk zou haar huishouden niet compleet
zijn zonder behaarde vrienden. Hond Jagger, kat Madammeke en konijnen Antonio en Schnitzel horen er dan ook
helemaal bij. Ze eet eitjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s
ochtends gewekt door haar eigen haan en rijdt in haar
vakanties graag te paard door de natuur.
Mijn moeder is een echte dame. Keurig, netjes, welbespraakt, goedlachs en intellectueel. Zij vindt mijn schrijfsels niet altijd van niveau, soms wat dubbelzinnig en soms
zelfs schunnig. En okee, ik ben dan wel geen dame maar
dubbelzinnig of schunnig ben ik zeker niet. Ik vertel het
gewoon zoals het is. Eerlijk en oprecht. Het is de lezer(es)
zelf die er iets achter zoekt, toch?
Jaren geleden is het alweer. Ik was net afgestudeerd. Ik
had dienst toen ik gebeld werd door de eigenaresse van
een Sphinx ( een naaktkat). Bijzondere dieren. Mooi van
lelijkheid voor de liefhebber. Goed van karakter maar volkomen onpraktisch om te hebben, als je het mij vraagt.

Kale poes
Ze hebben veel meer verzorging nodig dan hun behaarde
soortgenoten. Zo moeten ze regelmatig gewassen worden
met een shampoo speciaal voor de gevoelige poes, omdat
hun vel anders plakkerig gaat aanvoelen. En naar buiten
kunnen ze eigenlijk niet. Of ze moeten met koud weer
een mutsje op en een jasje aan, bij nat weer aangejurkt
worden met een poncho en bij zonnig weer ingesmeerd
met een dikke laag zonnebrandcrème. Want wees eerlijk op een plakkerige, koude, natte of zonverbrande kale
poes, zit nou echt helemaal niemand te wachten! Ik ben in
ieder geval blij dat er op mijn Madammeke wel gewoon
haar zit. Maar goed, terug naar het verhaal. De patiënt
verkeerde in barensnood en mevrouw sprong nu in de
auto om naar me toe te komen. Tijdens de wilde autorit
mijn kant op, besloot het dwarsliggende kitten om toch
zelfstandig ter wereld te komen. Nummer twee, drie, vier
en vijf werden al vlot daarna op de praktijk geboren. Verbaasd en vertederd keek ik in de kartonnen doos. “Goh,
worden ze niet kaal geboren?” Heel boos keek ze me aan.
Oeps, kennelijk niet dus. Weet ik veel, kan toch? Op kale
poezen heeft toch ooit gewoon haar gezeten? Misschien
valt dat er later vanaf, ofzo? Mevrouw zag de lol er niet
van in, want ze had veel geld betaald voor de diensten van

* 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

Elke&Bas
Lifestyle Motowear
Zuidereinde 52
1243 KH ‘s Graveland

een sexy kale man en
het moge duidelijk zijn
dat de kersverse jonge
moeder, stiekem toch, een harige type prefereer. Mopperend vertrok mevrouw met haar doos ongewilde harigheid met zich mee torsend. Misschien had ze die sexy kale
man toch een pruikje moeten opzetten?
Madelijn de With; madelijn.wiewatwaar@gmail.com. Volg mij
op FaceBook: MadelijnsSchrijfsels

DSO speelt voor uitverkochte
zalen in CCK
KORTENHOEF- Na een verleden
waarin met veel tijd en moeite
het nieuwe Cultureel Centrum
Kortenhoef (CCK) gerealiseerd
kon worden is het nu tijd om
naar de toekomst te kijken. Bij
DSO is men dan ook reuze trots
deze week van 16 t/m 20 oktober de eerste voorstellingreeks
in het nieuwe theater te mogen opvoeren.
Er is gekozen voor ‘Sophie’
-een leven in twaalf scenesvan Roos Ouwehand, in het
professionele circuit bekend
geworden door hoofdrolspeelster Tjitske Reidinga. De rol
van Sophie, in de leeftijd van 8
tot 87, wordt door maar liefst 5
verschillende actrices van DSO
gespeeld, bijgestaan door nog 7
spelers die een belangrijke rol
in het leven van Sophie vervullen. Naast alle werkzaamheden rond het nieuwe gebouw,
waar ook door de leden en
vrijwilligers van DSO veel tijd
is ingestopt, is het gelukt een
prachtige voorstelling voor te
bereiden.
Het nieuwsgierige publiek
heeft door vertragingen in de
bouw lang moeten wachten op
een uitje in het CCK, de voorstellingen waren dan ook heel
snel uitverkocht. Maar voor
wie er nu niet bij kan zijn, DSO
is vol enthousiasme al weer bezig met de volgende voorstelling die u begin volgend jaar

gedurende twee weekenden,
van 27 t/m 29 januari en van
31 januari t/m 2 februari kunt
zien.
Gemeentegebouw
Voor alle duidelijkheid, het
CCK is een gebouw van de gemeente; DSO is hoofdhuurder
en mag het de komende tijd
beheren. Zo is Muziektheater
Spotlight uit Loosdrecht al met
een groep Kortenhoefse kinderen gestart en wordt er wekelijks in het CCK met heel veel
plezier toegewerkt naar een
muzikale voorstelling in het
nieuwe jaar. Het CCK biedt podium voor theater, muziek, cabaret en dans. Daarnaast is het

een ideale locatie voor vergaderingen, lezingen, workshops en
bijeenkomsten.
De intieme theaterzaal beschikt over een tribune met 76
zitplaatsen, compleet met licht,
audio en beamer. De sfeervolle
foyer is tijdens voorstellingen
en presentaties beschikbaar
maar ook apart te huur voor
kleinere bijeenkomsten.
Voor meer informatie over de
voorstellingen van DSO, de
aanmelding voor vrijwilligers
en de verhuur van zaal en/
of foyer bezoek dan www.toneeldso.nl.
DSO tijdens een break (foto: Douwe van Essen)
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Door: Herman Stuijver

Anneke van Looij schildert op gevoel
NEDERHORST DEN BERG- Tot
het einde van het jaar kunt u in
het Spieghelhuys genieten van
de kunstwerken van de Bergse
schilderes Anneke van Looij.
Anneke maakt ‘verhalende
schilderijen’, zo op het eerste
gezicht of bij nadere bestudering zie je verschillende gebeurtenissen. Er zit een plot in,
wát mag de kijker zelf bedenken. Soms ronduit mysterieus,
zoals bij het schilderij “De Onbekende’ in lugubere nachttinten. Je ziet in perspectief een
moderne trein waar een persoon bij de open wagondeur
zit, hangt of valt. Rechtsvoor
staat een sombere vrouw en als
je heel goed kijkt aan het einde
van het perron nog een klein
mensje. Raadsels. Verder valt
direct het felle kleurgebruik
op van Anneke van Looij. “Ja,
ik hou van sprekende kleuren,
altijd de primaire die ik dan
vermeng tot andere kleurschakeringen. Maar wat ik doe,
weet ik zelf niet zo goed. Ik
schilder puur op gevoel. Het

lijkt wel een soort meditatie.”
Vanaf 2007 houdt ze zich bezig met deze edele kunst. Bij
Rosalie Hamming volgt ze in
het Sociaal Cultureel Centrum
de cursus schilderen. “Het is
meer begeleiden, want ik doe
het erg op mijn manier. Ik werk
impressionistisch, het gaat niet
om de details, maar om een
gevoel, boodschap die ik op
het doek wil overbrengen. Ik
laat de mensen zelf interpreteren wat ze erin zien.” Anneke werkt voornamelijk met
acrylverf, ook met olieverf of
een combinatie van beide. In
het Spieghelhuys hangen nog
meer opmerkelijke schilderijen tussen 175 en 575 euro. Wat
dacht u van ‘De Roddel’? Op
een muurtje zie je twee prachtige Cubaanse vrouwen die op
aantrekkelijke wijze aanwezig
zijn in wervelende kleuren. Of
de boomknuffelaar die genot
vindt in een brede boomstam
(‘Om de Hoek’). Zelfs de muziektent op het Willie Dasplein
komt terug als ‘Pleinvrees’ in
een fantasie met een parachu-

tist die in de boom hangt. Piece
de resistance vormt een groot
stuk boven de schoorsteenmantel waar je een impressie
ziet van het bekende portret

Reizende foto-expositie #ZIE
KORTENHOEF - Om aandacht te vragen voor
huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling organiseert Regio Gooi en
Vechtstreek de reizende foto-expositie #ZIE. Van
15 tot en met 21 oktober is de expositie te zien in
winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef.
De expositie bestaat uit grote billboards met foto’s
van mensen die in het verleden te maken hebben
gehad geweld of mishandeling. Hiermee wil de
regio de bekendheid van Veilig Thuis als meld- en
adviespunt vergroten en mensen aansporen een
melding te doen.

In gesprek
Op woensdagmiddag 17 oktober zijn medewerkers van Veilig Thuis en de Taskforce huiselijk
geweld en kindermishandeling aanwezig in het
winkelcentrum om in gesprek te met gaan voorbijgangers.
Maakt u zich zorgen om iemand? Dan kunt u
(anoniem) terecht bij Veilig Thuis via telefoonnummer 0800-2000 of www.vooreenveiligthuis.
nl.

van De Groene Dame naar een
voorbeeld van de beroemde
Pools- Mexicaanse artieste Tamara de Lempicka. Ook hier
weer in de Van Looij-stijl.

Het is zeker de moeite waard
om het oeuvre van Anneke van
Looij eens live te bekijken. Wellicht past het boven uw fauteuil.

30-jarig jubileum Historische Kring Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG- De
Historische Kring Nederhorst
den Berg bestaat 30 jaar. Het
behalen van deze mijlpaal vieren ze op zaterdag 27 oktober
a.s.
Op het programma staan de
volgende activiteiten: 10.00
- 17.00 uur: Expositie: ‘Hoogtepunten 30 jaar Historische
Kring’ in het Sociaal Cultureel
Centrum.
13.00 - 13.30 uur: Op het plein
bij de muziektent in het centrum: Onthullen 1e bordje:
foto-wandelroute: ‘Vroeger en
Nu’, door wethouder Rosalie
van Rijn.

15.00 - 15.30 uur: Presentatie
inzendingen
fotowedstrijd/
prijsuitreiking door wethouder
Rosalie van Rijn.
15.30 - 17.00 uur Informele
voortzetting onder het genot
van een hapje en drankje
Tussen 10.00 tot 17.00 uur is iedereen van harte welkom voor
het bekijken van de
Expositie, een nieuwe of hernieuwde kennismaking met de
Historische Kring, of voor
zomaar een praatje. Graag tot
zaterdag 27 oktober a.s. in het
Sociaal Cultureel Centrum
aan de Blijklaan 1. De toegang
is voor iedereen gratis.
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RESTAURANT Robberse Eiland
OVER DE TONG ….
Zeetong (4 ons) met verse friet 19,75
Sliptong (2 stuks) met verse friet 14,50

www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208
Geldig van 17 t/m 31 oktober 2018

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

Lijsterlaan 5 Nederhorst den Berg
NIEUW

wingsforaid.org/concert

of voor info:
06-22455513

Goed onderhouden middenwoning met garage, een grote lichte
woonkamer, drie ruime slaapkamers (voorheen vier), een inhoud
van 374 m3 en 134 m2 grond. De woning heeft een achtertuin op
het zuidwesten. Alle puien, voor en achter, zijn vernieuwd (kunststof met isolatieglas. De woning heeft 9 inbouwzonnepanelen op
het dak aan de voorkant (2012).

Vraagprijs 324.000,- euro k.k.

Gezocht: Pedagogisch medewerker
voor nieuwe BSO in kortenhoef (ca.13 uur)
Bied jij kinderen op BSO Curtevenne een omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en kunnen
ontwikkelen? Dan zijn wij naar jou op zoek! Wij zoeken een spontane collega die het leuk vindt om kinderen van
4 tot 7 jaar een gezellige middag te bieden. De nieuw op te zetten BSO start in november 2018 en is gevestigd in
de Curtevenneschool. Jij wordt het gezicht van de opvanglocatie voor kinderen, ouders en schoolmedewerkers.
Je draait de BSO zelfstandig en werkt op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.
Bij Kind & Co zorgen we er niet alleen voor dat onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en plezier
hebben. Maar als medewerker heb je bij Kind & Co ook diverse mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Er is
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor deskundigheidsbevordering. We vinden het belangrijk dat
je met plezier naar het werk gaat. Vandaag en morgen!
Ben je geïnteresseerd? Stuur jouw motivatie en CV dan naar sollicitatie@kmnkindenco.nl. Wil je meer
informatie over de vacature, bijvoorbeeld welke dagen je werkt of wat je gaat verdienen? Kijk dan op onze
website www.kmnkindenco.nl of neem contact op met Esther Diepgrond (recruiter) 06 - 500 521 51.

3e Wijdemeers Dictee.
Doe mee!
NEDERHORST DEN BERG
– Aanstaande vrijdag wordt
weer een feestje voor de spellingliefhebbers in Wijdemeren.
Dan is het tijd voor het 3e Wijdemeers Dictee in het Sociaal
Cultureel Centrum, Blijklaan 1
te Nederhorst den Berg.
Voor ontwerper en voorlezer
Herman Stuijver zijn het spannende dagen. Want zijn 358
woorden, verdeeld over zeven
welluidende zinnen, worden
nog eens kritisch beoordeeld
door de kenners van dictee.nl.
Dat is een club liefhebbers uit
de Eredivisie van de Spelling
die voor 100% precies weten
hoe je een woord spelt. Hoewel

Het is weer

Koekenweer

eroen
Boeren
Hazelnootkoeken

Chocoladekoeken

Pindakoeken

Jeroen’s
Speltkoeken

6 stuks

6 stuks

6 stuks

2e pakje

2e pakje

2e pakje

6 stuks

2e pakje

50%
KORTING

50%
KORTING

50%
KORTING

50%
KORTING

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

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

www.bakkerjeroen.nl

de eindredacteur van de lokale
bladen zich goed voorbereidt,
weten Jeroen Heemskerk Düker c.s. altijd wel een fout op te
sporen.
Stuijver: “Ik ben helemaal geen
spellingfanaat. Als ex-docent
Nederlands vind ik het op correcte wijze kunnen vertellen en
opschrijven van gebeurtenissen veel belangrijker. Goede
zinsbouw, juiste woordkeuze
en creatief taalgebruik gaan wat
mij betreft vóór op spelling.
Maar het blijft een leuk spel,
zo zie ik het.” Overigens kent
het dictee wel een paar pittige
woorden om de bokken van de
schapen te scheiden.
Doe mee
Weet u hoe je het correct spelt,
barbeque of barbecue? Is het
kado of cadeau? Het Dictee
van a.s. vrijdag 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 Blijklaan 1 te
Nederhorst den Berg.
U kunt zich aanmelden op: nederhorstdenberg@bibliotheekgooienmeer.nl. U kunt zich
ook opgeven bij Gretha Jager
van het SCC: jagerkui@xs4all.
nl. Deelname: € 5,-. Er zijn
twee mooie prijzen. Een voor
de Wijdemeerders en een voor
de specialisten van buitenaf.
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Concert door Giardino Musicale
NEDERHORST DEN BERG - Dat
wordt een leuk concert op
zondag 28 oktober. Giardino
Musicale is een barokensemble
dat de volgende instrumenten
bespeelt: blokfluit, cello, klavecimbel, maar ook oboe da
caccia, basse de violon, violoncello piccolo, viola d’amore en
basblokfluit. En dat met drie
musici.
De Tsjechische Eva Harmuthová neemt de blaasinstrumenten
voor haar rekening, Elske Tinbergen de strijkinstrumenten
en Jérôme Brodin uit Frankrijk
bespeelt het klavecimbel. Met

dit instrumentarium neemt
het ensemble u mee op een
reis door het Nederland van
de 17e en 18e eeuw. In die periode telde ons land beroemde componisten: Nicolaus à
Kempis, Alexis Magito, Unico
van Wassenaer, Pieter Dircksz
Pers, Johann Schickhardt en
niet te vergeten Jan Pieterszoon
Sweelinck. De muziek van van
Wassenaer en Sweelinck staat
al langere tijd op de lessenaars,
maar van de overige componisten wordt steeds meer ontdekt. Celliste Elske Tinbergen
deed jarenlang onderzoek naar

de cello in deze Nederlandse
periode, promoveerde afgelopen zomer, en ontdekte mooie
composities van Alexis Magito
(1711-1773). Voor u een kans
om er in het Jagthuis één van te
horen. ‘Ik gink een Vreyen tot
Amsterdam’ is de titel van een
van de fantasieën van Pieter
Dircks Pers, van wie overigens
het exacte geboorte- en overlijdensjaar niet bekend zijn, 17e
eeuw. Wordt ook uitgevoerd
door Giardino Musicale.
Kaartverkoop
Concert Giardino Musicale:
zondag 28 oktober, aanvang

15.30 uur, entree 17,50 euro
(tot 25 jaar 10 euro). Reserveren via de website www.
jagthuis.nl, per e-mail via stal@
jagthuis.nl of telefonisch 0294-

252609. De locatie van het concert is Het Jagthuis, Middenweg 88, Nederhorst den Berg
(Horstermeer).

70 jaar klankvol zingen bij Gemengd Koor Wijdemeren
WIJDEMEREN- In september
1948 werd het Hervormd Kerkkoor opgericht, later gewijzigd
in het algemene Bergs Gemengd Koor dat in 2002 werd
omgezet in Gemengd Koor
Wijdemeren. Dat nu dus 70 jaar
bestaat! Dat wordt uitbundig
gevierd met een Jubileumconcert op zondag 28 oktober in de
r.k. kerk aan de Dammerweg,
aanvang 14.30 uur.
Voorzitter Johan Heins en
ex-voorzitter Wil Groenwoudt
vertellen enthousiast over het
wel en wee van dit koor dat 42
leden telt. Wil werd al kort na
haar aanmelding gebombardeerd tot voorzitter in 1997, opgevolgd door Johan die nu zo’n
7 jaar de voorzittershamer hanteert. “Zingen is zo goed voor je”
vertelt Wil “zowel fysiek, voor je
ademhaling, als voor je welbevinden. Je voelt je lekker als je
een paar uurtjes gezongen hebt.”

“Als ik naar huis rijd, dan zitten
die melodieën ook altijd in mijn
hoofd. Het geeft je een licht gevoel” vult Johan aan. Jarenlang
was Ankevener Wim Schaap
de bepalende muzikale leider.
“Die heeft ons echt geschoold
in de klassieken” meent Johan.
Waar Wil aan toevoegt dat het
GWK voornamelijk ‘licht-klassiek’ zingt. Sinds twee jaar is
Rob van Surksum de dirigent en
daar zijn de koorleden heel blij
mee. “Je kunt bij hem merken
dat hij een geschoold zanger is.
Hij kan alle partijen voorzingen.
Bovendien let hij erg op het juiste gebruik van de stem” zegt Johan. “Alles draait om de klank.
De woorden laat hij bijna links
liggen. Rob vindt de emotie in
de muziek het allerbelangrijkst”
voegt Wil eraan toe.
Concert
Die interpretaties van de muziek zullen dan ook te beluis-

teren zijn bij het repertoire van
het Jubileumconcert. Het koor
opent met 6 Nocturnes van
Mozart, een flinke uitdaging
voor de sopranen, alten, tenoren, baritons en bassen. Maar de
Italiaanse klanken zullen weldadig de neogotische kerk vullen.
Dan speelt het Gooistad Begeleidingsorkest, met concertmeester Jenneke Tesselaar, de
‘Serenade voor Strijkers’ van de
Brit Edward Elgar. Het slotstuk
vormt de majestueuze Krönungsmesse van Wolfgang Amadeus M. De zes delen, van Kyrie
tot Agnus Dei, worden ondersteund door diverse solisten.
Dat zijn Annemarijn de Graaf,
sopraan, Muriel van Dinteren,
alt, Sebastiaan Brouwer, tenor
en bas Pim Philips. Plus dat het
orkest op overtuigende wijze zal
aansluiten.
Doe mee
Op 10 september vierde het

Poppentheatercabaret in
De Dillewijn
ANKEVEEN - Op woensdag 24
oktober komt er weer een bijzondere, leuke voorstelling in
Theater De Dillewijn, geschikt
voor kinderen vanaf 6 jaar.
Waar gaat het over?
Over Handje de handschoen,
Bout de big en Klier de gier. Ze
spelen allemaal een hele eigen(zinnige) rol in deze cabareteske
poppentheatervoorstelling. Op
humoristische en onderhoudende manier laat poppenspeler Koos Wieman iedere pop
als typetje tot leven komen. De
marionet Heks sluit de rij in
deze fantasierijke voorstelling.
Het is dikke pret bij Poppentheatercabaret.
Wieman begint met een simpele handschoen en eindigt
tenslotte met ingewikkeld ma-

rionettenspel. Hij is de conferencier die het publiek een blik
achter de schermen gunt. Ook
al wordt de illusie zogenaamd
verbroken, toch werkt deze
meteen weer als de poppen zich
gaan bemoeien met het verloop
van de voorstelling. Zo worden

ze geduchte en soms lastige tegenspelers. Aan de kinderen de
vraag om Koos te helpen...
Woensdag 24 oktober. Aanvang 15.30 uur . Kaarten: € 8,via www.dedillewijn.nl

koor in de tuin van een van de
leden het platinafeest. “Dat was
een gezellig feest, met voordrachten, hapjes en drankjes”
vertelt de trotse voorzitter. Wil
Groenwoudt: “Wij vormen een
hecht, warm en sfeervol koor.
Het gezamenlijk beleven van
muziek, zingend, spelend of
luisterend is van onschatbare
waarde.” Alie van Ee is niet voor
niets erelid, ze zingt al mee van-

af 1948, hopelijk is ze op de 28e
ook aanwezig. Het GWK oefent
elke woensdagavond (20-22
uur) in de Bergplaats in Nederhorst den Berg. Naast de dirigent is Hugo de Graaff de vaste
pianist. Komt u gewoon eens
luisteren en meezingen. Het
doet je goed. Bel Johan Heins:
035- 656 3051 of mail: jeheins@
ziggo.nl

Humor en ontroering
in Paradijsvogels
ANKEVEEN - Fred Delfgaauw
komt naar Theater De Dillewijn. Wat een fantastische
voorstelling is dit, Fred Delfgaauw sleept het publiek op
onnavolgbare wijze mee in de
wereld van kluizenaars en theatrale grootheden.
Naar Den Haag waar hij zijn
vroege jeugd doorbracht. De
paradijsvogels uit zijn verleden
én het geloof inspireerden hem
om van ‘zeker weten’ naar de
schoonheid van twijfel te gaan.
Na het enorme succes van ‘In
de wachtkamer van de liefde’
kunnen we ook nu weer rekenen op humor en ontroering.
Die zó dicht bij elkaar liggen
dat het heerlijk schuurt. De
meesterverteller en maker van
een unieke vorm van totaalthe-

ater weet zijn publiek te vangen
met minimale middelen.
Zaterdag 20 oktober. Aanvang
20.15 uur . Kaarten: € 19,- via
www.dedillewijn.nl.
Foto: @Ministerie van beeld
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Lezers schrijven...
Hoe maak je een jaren ‘50 huis klimaatneutraal?
Het bezoekverslag van mevrouw Pennings aan de heer Koedijker in diens huis (uit de jaren ‘50?) heb ik met
groeiende verbazing gelezen met betrekking tot investeringen (eenmalige kosten) en terugverdientijden (eenmalige kosten gedeeld door besparing per jaar). Het verslag stond in het blad van 19 september.
Enige vergelijkingen: Spouwmuurisolatie in 1976 Fl. 1.041,-; dan is €2.100,- in 2018 opvallend weinig geld.
Kozijnen + glas tussen 1989 en 1996: Fl. 15.937,-; de vurenhouten kozijnen waren, zoals waarschijnlijk bij het
jaren ‘50 huis, ongeschikt om dubbel glas in te monteren. Vervangen van het dak door nieuw pannendak met
‘Unidek’ isolatiedakplaten in 1991: Fl. 17.250,-.
Uit het voorgaande blijkt wel dat de investeringskosten stelselmatig te laag zijn ingeschat.
Terugverdientijden: zonnepanelen 9 jaar, zonneboiler 33 jaar, warmtepomp 25 jaar.
Dit zijn terugverdientijden die de economische en waarschijnlijk ook de technische levensduur van deze apparaten overschrijden en dus zijn deze investeringen irreëel. Het geïnvesteerde geld kan beter goed belegd
worden, zodat het nog wat voor zijn eigenaar doet.
De heer Koedijker is misschien een idealist, maar dat is naar mijn mening een slecht uitgangspunt voor een
adviseur.
R.A.G. Ludert, Nederhorst den Berg

Groeten Terug ……..

Uit 81 (!) vakantiekaarten hebben we de lelijkste etc. kaart
gekozen; namelijk de Sloveense
kaart van de familie Peelen uit
Nederhorst de Berg. De meeste
hangen nog aan een lijntje in de
winkel en wie weet verzinnen
we nog wel eens een kunstje …..
Super veel Reacties! Super leuk!
Super bedankt! En blijf schrijven!
Etienne, Boekhandel CW 76, Meenthof, Kortenhoef

Beleef de Nacht van de Nacht
’s- GRAVELAND- Geniet tijdens
deze wandeling in het donker van de buitenplaatsen in
‘s-Graveland. Deze avondwandeling op zaterdag 27 oktober
is speciaal voor gezinnen met
kinderen vanaf 6 jaar en duurt
circa 1,5 uur.
Wist je dat Nederland behoort
tot een van de landen met de
meeste lichtvervuiling? Nederland kent dan ook maar weinig
echt donkere plekken. Wandel
mee met de boswachter tijdens
de Nacht van de Nacht 2018
over de ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen en ontdek zelf hoe

donker de nacht in dit gebied
is.
Normaal mag je na zonsondergang niet op de buitenplaatsen
komen. Dus dat maakt deze
wandeling extra bijzonder.
Tijdens deze avondwandeling
zie je misschien wel een das,
een vleermuis of hoor je de
spookachtige kreten van een
bosuil. Onderweg heb je geen
zaklamp nodig.
Handig om te weten
Reserveer snel op de website,
want vol = vol. Er is een maximum aantal deelnemers. Deze

activiteit duurt ongeveer 1,5
uur. Honden kunnen niet mee.
Voor alle activiteiten geldt deelname uitsluitend na aanmelding en betaling vooraf via de
website.
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek,
Noordereinde
54b, 1243 JJ,
’s-Graveland; 035 - 656 30 80;
zaterdag 27 oktober: 19:30 tot
21:00 uur, 20:00 tot 21:30 uur,
20:30 tot 22:00 uur. Kind t/m
12 jaar: lid/OERRR € 5,00,
Kind niet-lid € 8. Volwassene
lid € 5,00, niet lid € 8,00. Zie
ook www.natuurmonumenten.
nl/bcgooienvechtstreek.

Twee dagen Tromp Boat Races
HILVERSUM -De Hilversumse
roeivereniging Cornelis Tromp
zal dit jaar opnieuw twee dagen in het teken staan van de
Tromp Boat Races. Op zaterdag
20 oktober en zondag 21 oktober worden weer zo’n vijftienhonderd roeiers, hun coaches
en supporters ontvangen. Dit
keer in een vernieuwde sociëteit.
Door de TBR over twee dagen
te spreiden hebben de roeiers
ook weer de mogelijkheid in
twee verschillende bootsoorten
te starten. De officials van de
roeibond komen twee dagen
naar Hilversum en ook zo’n
honderdvijftig Tromp-vrijwilli-

gers die het roeifestijn in goede
banen moeten leiden zijn bereid gebleken twee dagen actief
te zijn.
De eerste start op zaterdag is
om half tien, dan is het de beurt
aan de heren- en meisjesskiffs.
Daar zal ook Tromptopper
Susan Temming aan de start
verschijnen, die afgelopen zomer in een dubbelvier brons
wist te winnen tijdens het WK
voor junioren in Plovdiv. De
buurtverenigingen Naarden,
Weesp, Baarn en Amersfoort
zullen met veel roeiers aanwezig zijn, maar de deelnemers
aan de TBR komen uit het
hele land. Zelfs enkele buiten-

landse ploegen hebben zich
gemeld. Daarnaast komen
ook veel oud-‘Tromptoppers’
Hilversum, sommigen om
voor hun studentenvereniging
uit te komen, anderen om het
Hilversumse water nog een
op te zoeken voor een mooie
wedstrijd. Daardoor heeft het
evenement ook altijd iets van
een reünie. Voor het publiek is
de wedstrijd goed te zien vanaf
de bruggen over het kanaal,
vanaf het vissersplaatsje en op
het Trompterrein waar ook de
finish is. Er zijn starts op zaterdag om 10.30, 13.00 en 16.00
uur en op zondag om 10.00 en
13.00 uur.
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Door: Saskia Luijer

‘Water in Beweging’ toont oude en nieuwe kunst
KORTENHOEF – Om een blik
te werpen op de collectie van
Stichting Kunstbezit ’s-Graveland moet u normaal gesproken in het gemeentehuis van
Wijdemeren zijn. Een deel van
de verzameling is nu ook te
bekijken in de Oude School
aan de Kortenhoefsedijk. Daar
kunt u t/m 21 oktober dagelijks
tussen 11.00 en 17.00 uur de
expositie ‘Water in Beweging’
bezoeken.

’s-Graveland veilig te stellen.
De collectie omvat werken van
de zogenaamde Kortenhoefse
School; van kunstenaars die
zich vanaf 1900 in en rond het
dorp vestigden en de omgeving
als inspiratiebron gebruikten.
Sinds een aantal jaar koopt de
stichting ook moderne schilderijen aan van hedendaagse hier
werkzame kunstenaars. Zoals
werk van Ingrid Jansen, maar
ook van Nico v.d. Wolk.

Een blikvanger bij binnenkomst is een groot, kleurrijk en
abstract schilderij van Ingrid
Jansen. Haar beeld van ’t Kortenhoefse polderlandschap is
de nieuwste aanwinst van Stichting Kunstbezit ’s-Graveland.
Deze stichting is voorafgaand
aan de fusie tot Wijdemeren
opgericht om de verzameling van schilderijen en kunst
van de voormalige gemeente

Dorpsbeelden
De zestig kunstwerken bij de
expositie hebben allemaal een
relatie met het thema ‘Water
in Beweging’. Dit thema is gekozen omdat 2018 het internationale jaar van het water is.
En water en Kortenhoef zijn
natuurlijk onlosmakelijk met
elkaar verbonden. In de Oude
School is het middendeel gereserveerd voor de moderne

werken, zijn rechts de klassieke schilderijen van de Kortenhoefse school te zien en worden links kunstwerken getoond
die volgens andere stromingen
zijn geschilderd. Mooie herkenbare beelden van sloten,
trekgaten en plassen, met zicht
op het dorp en de inwoners
die er zeilen, vissen of schaatsen. Zoals ‘De schildersplas te
Kortenhoef ’ van Bernard van
Beek, een olieverf op linnen in
zachte kleuren, met waterlelies
in het water en een prachtige
weerspiegeling. Maar ook het
zonnige tafereel ‘Volop zomer
Ankeveen’ van Gerbrand van
Schagen en het winterse ‘IJspret
op Loodrecht’ van Dirk Smorenberg. Uiteraard kan ook het
zicht op het kerkje van Kortenhoef niet ontbreken. Meerdere
malen, vanuit verschillend perspectief fraai uitgewerkt door
Jan Wijsmuller, Egbert Schaap,

Harry Kuyten, Flip Hamers en
Barend van Voorden. Grootheden bij elkaar. Maar wat dacht
u van ’t werk van Paul Gabriël, Anton Smeerdijk, Cornelis
Vreedenburgh, Jacob Ritsema
of August van Voorden? Ook

daarvan zijn schilderijen te
zien. Kortom, ‘Water in Beweging’ is een mooie kans om
doeken van lokale meesters te
bewonderen. Het kan nog tot
en met zondag, zeker een bezoekje waard!

derwerk waar het meer om de
zoektocht naar harmonie ging.
Daarnaast zei hij hoe hij bij het
ouder worden met minder accenten meer wilde uitdrukken
in zijn werk. Een duidelijk geval
van het principe ‘less is more’.

heeft hij daar zeer fraai werk
geleverd als restaurateur in de
Oude Kerk en het Oost-Indisch
Huis te Amsterdam. In laatstgenoemde ging het om de Schouw
(hout) in de VOC-kamer die hij
in de periode van 1996 tot 1998
had vernieuwd. De slotwoorden van de lezing gingen over
de kunstenaar als leraar. Het
was een inspirerende leraar zo
bleek, gezien de vele leerlingen
die hun dankbaarheid hebben
geuit over zijn begeleiding.

Beelden om van te houwen
Door: Niels van der Horst
NEDERHORST DE BERG – Vrijdagavond 12 oktober werd in
de Bergplaats een lezing gehouden over de Bergse kunstenaar Joop van Huisstede
(1922-2000). Historicus Micha
Cluysenaer had zich verdiept in
deze veelzijdige man en deelde
haar kennis over hem.
Zij had dit ook al gedaan in
2017 tijdens de grote tentoonstelling van Van Huisstede in
Vreeland. Hierbij was onder
andere Annelies Weijschedé
betrokken vanuit Sterren van
Vreeland. Joop van Huisstede
was een Berger die de tweede
helft van zijn leven in Vreeland
woonde en werkte.
Film
De avond startte met een film
over de kunstenaar. Die was
gemaakt door zoon Bas en
schoonzoon John van Alten.
In de film zag je Joop veel aan
het werk. Tijdens zijn restauratiewerkzaamheden, het
houtsnijden, steenhouwen en
schilderen, hoorde je continu
muziek van Bach. Hij zag ook
veel overeenkomsten tussen de
kunstvormen muziek en beeldhouwen. Als hij had gekund,
was Joop van Huisstede graag
pianist geworden. De film was
ook doorspekt met mooie foto’s van hem aan het werk en
van de vele beelden die hij heeft
gemaakt. Over het werkproces
vertelde hij dat het bij beeldhouwen snel ja of nee is. Dit
in tegenstelling tot zijn schil-

Lezing
Na de film introduceerde Annelies Weijschedé historicus
Micha Cluysenaer. Zij begon
met het noemen van plekken
waar je beelden van Joop van
Huisstede kon tegenkomen.
Zo noemde ze het beeld van ‘de
drie schaatsers tegen de wind in’
in Vreeland. Micha lichtte vier
kanten van de Bergs-Vreelandse kunstenaar toe: Joop als leerling, restaurateur, kunstenaar
en leraar. De volle zaal in de
Bergplaats kreeg voorgeschoteld hoe Joop een autodidact
was. Als kind op school liep hij
alleen warm voor de tekenles.
Later leerde hij het meubelvak
van zijn vader. Een kunstopleiding was te duur. Wel kwam
Joop terecht op de tekenschool.
Deze volgde hij wel maar van
zijn museumbezoeken pikte hij veel meer op dan van de
lessen. Er volgden meerdere
opleidingen waaronder een
omscholing naar steenhouwer
en houtsnijder. Deze zoektocht
naar de juiste scholing ging niet
altijd over rozen gezien hij dyslectisch en ook dyscalculisch
was. Dat het uiteindelijk heel
erg goed is gekomen blijkt onder andere uit dat hij 25 jaar
Monumentenzorg achter zijn
naam heeft staan. Onder meer

Evert Boeve
Veel beeldvorming als het gaat
om Joop van Huisstede hebben
we te danken aan fotograaf en
goede vriend Evert Boeve. Hij
was ook op de avond aanwezig en knikte menigmaal instemmend bij de verschillende
typeringen van Joop tijdens de
lezing van Annelies. Joop was
een inspiratie voor Evert die
zag wat voor enorm ambachtsman Van Huisstede was. Een
heel aardig onderdeel van de
avond en aankleding waren de
uitgestalde fotoboeken. Dochter Sophia van Huisstede had ze
verzorgd en erin was veel werk
van Evert Boeve te bewonderen. Joop aan het werk en veel
kunstwerken van Joop. In de
tijd dat Van Huisstede het nog
niet erg breed had werden de
inspanningen van Evert vaak
beloond in natura. Hoe groot
de collectie van de bevriende
fotograaf uiteindelijk is geworden, werd niet duidelijk, wel dat
hij het erg mooi vond.
Foto: Evert Boeve
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Bergse wereldkampioen
NEDERHORST DEN BERG - Carolien van Herrikhuyzen stuurde een bericht uit het verre Los
Angeles waar ze meedeed op
het WK baanwielrennen voor
Masters (zie www.mastersworldsla.com.)
Op de scratch heeft ze brons
gewonnen en op de 500m was
ze weer wereldkampioen.

medailles en 2 Europese titels
en vele podiumplaatsen. Het
mooiste is nog wel dat ze de
persoonlijke records uit haar
jonge jaren heeft verpulverd
en juist op latere leeftijd in de
kracht van haar leven is.

Op haar Facebookpagina of Instagram kunt u meer info vinden. Zoek naar Carolien van
Herrikhuyzen
Of op haar website www. CforCycling.

Afvalrace bij GOV

Het was een ware afvalrace!
De route begon in De Kooi in
Nederhorst den Berg. Voor ingewijden, een mooie duikstek
waar de GOV haar leden in het
buitenwater opleidt. Nadat alle
deelnemers aan de start verschenen, kreeg iedereen een vuilniszak en vervolgde de route via
Nederhorst den Berg, door de
pittoreske dorpen Nigtevecht,
Abcoude, Vinkeveen, Breukelen,
Loenen aan de Vecht en Loosdrecht. Geen enkel smal weggetje langs de mooie Vecht werd
overgeslagen. Overal werd hongerig gezocht naar zwerfafval en
verzameld. Hoe meer afval, hoe
meer punten. De deelnemers
lieten niets meer liggen voor de
gemeentereiniging. De tocht eindigde bij het prachtige strandje
van De Zuwe. Daar kregen de
deelnemers de laatste opdracht:
Verzamel zoveel mogelijk afval
onder water. De duikuitrustingen werden aangetrokken en de
deelnemers gingen te water. En
ook hier werd de bodem van De
Zuwe afgesnuffeld tot het laatste
stukje zwerfafval van de bodem
was geplukt. Uiteindelijk werd al
het verzamelde vuil gewogen en
mocht de deelnemer die de beste totaalscore had met de beker
naar huis.
Over de GOV
De GOV is een actieve onder-

Bij sportcentrum de Zandzee in
Bussum wordt er op 10 november een open zwemtraining georganiseerd voor kinderen met
een beperking.
De zwemtraining is bedoeld
voor alle kinderen onder de 15
jaar met een visuele, verstandelijke of lichamelijke beperking
die meer willen weten over wedstrijdzwemmen. De training
begint om 12.00 uur en eindigt
om 13.00 uur. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
Deze training organiseert de
KNZB in samenwerking met
zwemvereniging ‘De Otters Het
Gooi’. Bij deze vereniging kunnen alle kinderen op elk niveau
onder deskundige begeleiding
training krijgen en kunnen ze
mee doen aan wedstrijdzwemmen.

Carolien van Herrikhuyzen
(1976) is het gezicht achter
C for Cycling. Ruim 16 jaar
geleden begon zij met baanwielrennen. Door het najagen
van dromen reed zij in 2012
het
Wereldkampioenschap
Masters. Sindsdien heeft zij
op sportief vlak diverse goede resultaten behaald. In 2015
brak zij het wereldrecord op de
200m vliegend in de leeftijdsgroep 35-39. In totaal heeft zij
nu 8 wereldtitels op haar naam,
7 world masters games gouden

Op 7 oktober vond de jaarlijkse
puzzelrit van de Gooise Onderwatersport Vereniging (GOV)
plaats. Deze keer stond de route
in het teken van zwerfafval. De
deelnemers moesten naast het
oplossen van puzzels zo veel mogelijk zwerfafval verzamelen.

Open Paralympische
zwemtraining

watersport vereniging waar gedoken wordt, onderwaterhockey
wordt bedreven en duikers in spe
worden opgeleid tot volwaardige
duikers met een internationaal
geldig brevet. Op 17 oktober en
31 oktober om 20.15 uur zijn er
introductieduiken in het zwem-

bad De Zandzee in Bussum. Je
hebt alleen een handdoek en
zwemkleding nodig. De rest
wordt geregeld door de GOV. De
introductieduiken kosten slechts
€ 15 die je terugkrijgt als je lid
wordt. Meer info: www.gov-bussum.nl

Marie Flore
kampioen jiu jitsu
In Gelsenkirchen, Duitsland
vond het German Open in jiu-jisu plaats. Top jiu jitsuka’s uit
allerlei Europese landen streden om het goud. Onze plaatsgenote Marie-Flore Redegeld
kwam uit in de categorie -18
jaar, -63 kg.
Het was een zware poule van 10
dames, waaronder maar liefst
2 (oud-) wereldkampioenen.
Maar Marie-Flore was goed in
vorm en won de eerste partij
met overtuiging. De tweede
wedstrijd, tegen de Duitse kampioene Luzie Grotke eindigde
na een verlenging van 2 minu-

Hiphop/ streetdance
Het wedstrijdteam van Marjoleins Dance Studio heeft tijdens
het Nederlandse Kampioenschap in Zwolle de 1e prijs behaald in de categorie Hiphop/
Streetdance. Een geweldige
prestatie van dit team met de
naam ‘No Nonsense’. De dans-

studio heeft 3 wedstrijdteams
met leerlingen uit Hilversum,
Loosdrecht en Kortenhoef.
Een
groot
compliment
voor
alle dansers, choreograaf Benjamin de Kromme en
coach Marjolein van Haren.

Josh
Josh Renkema uit Nederhorst
den Berg is een echt voorbeeld
van een jongen die denkt in
kansen. Hij is geboren met spina
bifida (open rug) en kwam er al
snel achter dat hij zwemmen erg
leuk vond om te doen. Na het
behalen van zijn zwemdiploma ging hij naar De Otters Het
Gooi. Hij bleek er talent voor te
hebben, want inmiddels zwemt
hij bij de Paralympische Juniorenselectie van de KNZB. Hij
droomt ervan om te zwemmen
op de Paralympische Spelen.

ten eveneens in winst. Wát een
slijtageslag! De derde wedstrijd
won Marie-Flore, waarna ze
aan het eind van de middag
de finalepartij tegen kampioen
Lisa Fuhrmann uit Oostenrijk
mocht vechten. Onder gejuich
van alle Nederlandse fans werd
Marie-Flore kampioen!
Na de prijsuitreiking werd ze
door coach Theo Hagen op
de schouders genomen. Een
mooiere generale repetitie voor
het Europees kampioenschap
in Bologna op 26 oktober had
Marie-Flore zich niet kunnen
wensen. We houden u op de
hoogte.
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Door: Marc Degekamp, Dick Blom en Ad van Benschop

Voetballen in ’s-Graveland

Eerste elftal niet zo effectief als Vreeswijk
De kansenverhouding lag meer
in evenwicht dan de uitslag (13). De effectiviteit van koploper
Vreeswijk was beter. Het lag
niet aan het creëren van kansen
en daarom volgende week met
vertrouwen naar ’t Goy. Het
’s-Gravelandse doelpunt kwam
van aanvoerder Roger Smit.
Senioren zondag
Tegen AS’80- 3 dat ook nog
niet verloren had, stond het 2e
lang op 1-1 (doelpunt Bryan
Hilhorst). Awet kopte in de 81e

minuut de winnende binnen
en het 2e behoudt daardoor
de ongeslagen status en blijft
koploper. Het 3e won met 0-7
van AFC. Doelpunten van Ibai
Urrestarazu 3x, Mark Sijbrands
2x, Eelco van Gestel 1x en Erwin Woppenkamp 1x.
35+1 kwam van 0-3 terug tot
3-3 tegen Nieuw Utrecht 35+1
door treffers van Johan van
Wijk, John de Ruig en Dennis
Nieuwenhuis. 35+2 was vrij dit
weekend.

Jeugd onder 12
JO12-1 en JO12-2 zijn beide koploper en wonnen allebei met 8-2 respectievelijk bij
Sporting Almere JO12-1 en
thuis van Sporting JO12-4.
JO12-3 wisselt overwinningen
af met nederlagen. Zaterdag
0-9 verlies tegen AFC Quick
1890 JO12-6.
VRouwen
Onze vrouwen kwamen dit
weekend niet tot scoren. Kansen waren er wel voor VR1

dat CJVV ook niet zag scoren;
0-0 dus. VR2 verloor met 4-0
bij Voorwaarts VR2, maar kan
toch terugzien op een goede
wedstrijd.
ZA2
ZA2 scoort er dit seizoen aardig op los. Zaterdag deden dat
Martijn Miltenburg 6x, Sander
van Gestel 4x, Iwan de Jong 2x,
Wouter Steenvoorden en Paul
Wilhelmus. ZA2 won met 1-14
van Eemdijk 9.

AED cursus
Komende week organiseren we
twee cursusavonden voor dertig van onze vrijwilligers om
in geval van, te weten hoe om
te gaan met de AED, die op de
club hangt.
4x4 toernooi
Opgeven kan tot 20 oktober
voor dit jaarlijkse toernooi in
de herfstvakantie op dinsdag
23 oktober. www.svsgraveland.
nl

Voetballen in Ankeveen

1e elftal verliest onnodig van HVC
Het eerste half uur was ASV ‘65
de betere ploeg en kreeg ook
vele kansen, maar de spitsen
Lorenzo Kenan en Yamil Logaly hadden hun vizier niet op
scherp staan. Bovendien wilden ze het teveel zelf afmaken,
terwijl er medespelers vrij en
in zeer kansrijke posities stonden. Toch was het HVC dat in
de 36ste minuut toch het net
wist te vinden, waardoor er

met 0-1 thee gedronken werd.
Combineerden de Ankeveners
in de eerste helft nog aardig, in
de tweede helft zag men dit niet
meer terug. Er werd teveel met
de lange bal gespeeld op de spitsen hetgeen heel gemakkelijk
door HVC verdedigd kon worden, waardoor deze ballen weer
net zo hard terugkwamen. Aangezien de linies onderling aan
Ankeveense zijde onvoldoende

aansloten, kon HVC vrij eenvoudig het middenveld in handen nemen en kon naar hartelust combineren. In de 61ste
minuut werd het 0- 2. Vlak voor
tijd en wat te laat werd het nog
even spannend toen Yamil Logali de 1-2 uit de rebound intikte na een mooi strak schot van
Michel Heus. ASV ‘65 heeft het
in de eerste helft laten liggen en
kreeg een lesje in effectiviteit

van HVC dat trouwens ook heel
moeilijk tot scoren komt. Dit
was een uitgelezen mogelijkheid om de eerste drie punten te
pakken. De tweede helft vergaten de Ankeveners echt te voetballen en ging het te geforceerd
allemaal.

won uiteindelijk met 3-2. Brian
den Broeder zorgde voor de 1-0,
maar AS’80 ging hier na rust
met 1-2 overheen. Dennis van
Huisstede werd met twee fraaie
treffers machwinnaar.

zaten in de weg voor een hogere
score in deze leuke en sportieve
wedstrijd (5-3).

2e elftal lijdt 0-3 nederlaag
De Zuidvogels uit Huizen waren de hele wedstrijd de boven-

liggende partij. De ruststand
brak aan met 0-2. In de 59ste
minuut werd het 0-3 en was de
wedstrijd gespeeld. De Ankeveners kregen nog een penalty,
maar goalie Danny van Hal wist
dit buitenkansje niet te verzilveren. een terechte nederlaag waar
niets op af te dingen viel.

Voetballen in Nederhorst

Verlies bij Saestum
Een compact spelend Nederhorst heeft de winst in Zeist
moeten laten tegen een beter
voetballend Saestum. De thuisploeg kwam na rust via een
makkelijk gegeven strafschop
op voorsprong. Nederhorst had
vandaag verdedigend de zaak
op orde en het was dan ook
sneu dat de verder goed fluitende arbiter van dienst trapte
in de schreeuw van de vallende
aanvaller en tot een strafschop
besloot. In de slotfase toen de

Bergers meer risico namen wist
spits Bruinis de score nog uit te
bouwen tot de wel verdiende
2-0 zege.
Senioren
Nederhorst- 2 verloor met 5-3
bij Wasmeer en kent zodoende
een slechte start van de competitie. Het derde verloor eveneens.
Met 4-1 was VVZA in Amersfoort te sterk. Het 4e speelde in
een leuke wedstrijd tegen een
goede tegenstander AS’80 en

JO13-1 winnen
In een wedstrijd tegen Loosdrecht werd de winst veilig gesteld via een hattrick van Roy
en doelpunten van Milan en
Lodewijk. Vele kansen liet men
onbenut en ook de paal en lat

35/45+ avond
Afgelopen vrijdagavond waren er veel spelers afgekomen
op deze voetbalavond voor de
wat oudere liefhebbers. Er werd
sportief gestreden, maar vooral
de derde helft was uitstekend
verzorgd met o.a. hapjes van Brambergen. De volgende speelavond is 30 november a.s.

Hollandse Meiden Middag
Alle meiden, lid of geen lid van
VVN, worden uitgenodigd deel
te nemen aan deze middag op
zondag 28 oktober van 13.00 tot
17.00 uur. Naast het voetbal zijn
er ook verrassende andere activiteiten. Geef je voor 20 oktober
op via meidenvoetbalvvnederhorst@gmail.com
Meer info: www.vvnederhorst.
org of facebook.

B, L en M-dressuurwedstrijden
Door: Cees Stalenhoef
NEDERHORST DEN BERG - Op
deze prachtige oktoberzondag bij Rijvereniging Nederhorst den Berg was het aan de
bekende juryvoorzitter Lies
Beuker en haar schrijfster Nicole Zahradnick om te bepalen
wie van de 33 deelnemers de
winnaars werden in de verschillende categorieën bij deze
dressuurwedstrijden.
Geen
eenvoudige taak…
De strijd begon met een zeven-

tal deelnemers in de B op een
manegepaard. In deze groep
werd:
1: Bas van Ruitenbeek op Resi
met 193 pnt; 2: Kyara Sansaar
op No Name met 190 pnt; 3:
Sara de Jong op Polly met 189
pnt.
Vervolgens ging er een tiental
deelnemers van start in de categorie L1, L2 en M1 op een
manegepaard. Ook deze categorie bracht weer veel spanning. Uiteindelijk werd 1: Jenny
Wolvetang op Resi met 198 pnt;

2: Noa Visee op No Name met
191 pnt; 3: Britty van de Bosch
op Messi met 185 pnt.
Op eigen paard
Vervolgens een zestal deelnemers in de B op een eigen
paard. 1: Heidi Kroon op Dicilia met 192 pnt.
Daarna zeven deelnemers in de
L- klasse op een eigen paard. 1:
Monique Bruinsma op Eblesse
met 196 pnt; 2: Willem Schouten op Viking met 196 pnt.
Tussendoor reden er ook nog

een tweetal deelnemers op een
eigen paard dat extern staat:1:
Sylvia Giessen op Ufenne met
180 pnt. Bij de prijsuitreiking
gaf Lies Beuker nog een aantal handige tips een de deelnemers, waar zij de volgende
keer hun voordeel mee kunnen
doen. Het wedstrijdsecretariaat
was in de goede handen van
Jolanda van Akker. Zowel de
voorlezers van de proeven als
de diverse ringmeesters en alle
anderen die meegewerkt hebben aan deze wedstrijden wer-

den bedankt. Volgende week
zondag is Manege Laanhoeve
weer de plek, waar wedstrijden gehouden worden van de
KNHS, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond.
Zaterdag 3 november is er een
spetterende westernavond bij
de Rijvereniging Nederhorst
den Berg.
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Traditionele Bazaar blijft trekken
Door: Niels van der Horst
NEDERHORST DEN BERG – De
bazaar is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat op de
eerste zaterdag van oktober
wordt gehouden. Afgelopen
zaterdag was het dus weer zo
ver en konden koopjesjagers
en gezelligheidszoekers hun
hart ophalen in en rond evenementslocatie De Bergplaats.
Activiteiten
De bazaar wordt georganiseerd
vanuit de Protestantse Gemeente. Buiten en in het activiteitencentrum bevonden zich
allerlei kraampjes en stands vol
met tweedehands spullen: kleren, keukengerei en boeken.
Ook was er veel lekkers te koop
zoals fruit en snoep. Voor de
kleintjes was er een altijd spannende grabbelton en je kon je
laten schminken. Binnen was
een deel als restauranthoek
omgedoopt waar je gebak of
een ander lekker hapje en een
drankje kon nuttigen. Ook was
er het rad van Avontuur en een
loterij met als grootste prijs
een bedrag van maar liefst 175
euro.
Organisatie
Anja van Huisstede is voorzit-

ter van de bazaarcommissie die
zij samen met Jan Pos vormt.
Deze bazaar is 72 jaar oud en is
ooit begonnen vanuit de vrouwenvereniging. Na al die tijd
kan dus met recht worden gesproken van een traditie. Hoeveel werk verzet moet worden
om dit allemaal van de grond te
krijgen, blijkt uit wanneer Anja
aanvangt met haar taken: “In
januari start het met de eerste
dingen en vanaf half augustus
hebben we er een dagtaak aan.”
Ze geeft aan dat het veel werk
is: ze moeten heel veel spullen inzamelen die ze ook weer
thematisch scheiden voor de
uitstalling, ze moeten de opslag
verzorgen, ze moeten met de
gemeente in onderhandeling,
de loterij moet georganiseerd
worden, de sponsors moeten
gevonden worden, en zo voort.
Gelukkig hoeven Anja en Jan
dit niet alleen te doen. Een
team van veertig vrijwilligers
helpt bij alle bezigheden.
Goed doel
Anja gaf aan dat ze hoopte op
een opbrengst van achtduizend
euro. Het was de hele dag al,
vanaf dat de deuren opengingen, druk geweest. Er werd van
alles verkocht tot en met de loten voor de loterij op het eind
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OPEN 9.0016.00 UUR.
DONEVENTS.NL 0294237320

Nieuws Club
4711
Uitslag + stand
herfsttoernooi

aan toe. “Ieder jaar doen we het
voor een doel. Dit jaar wordt
de opbrengst ingezet voor de
restauratie van twee kerkborden. Eén met het Onze Lieve
Vader en eentje met de Tien
Geboden”. Ook gaat één derde
van de opbrengst naar Albanië
Support. Die organisatie wordt
daar door een Nederlands echtpaar geleid. Johan en Zwanie
Duizendstra wonen en leven
in Zuid-Oost Albanië als zen-

dings-ontwikkelingswerkers.
Namens hen was ook een stand
met info over hun armoedebestrijding in Albanië. Mooi om
te weten dat zowel de organisatie maar ook elke bezoeker een
steentje heeft bijgedragen aan
een iets betere wereld.

Na 38 jaar droeg Johan van Ruitenbeek zijn bestuurstaak van de
Ankeveense IJsclub over op zoon Frank (rechts). Die nu het
machinepark zal beheren. Johan werd pas het 4e erelid van de
137- jarige vereniging.

biljarten
Maandag 8 okt.: M. Zieleman
– J. van Greuningen 0-2, Mw.
D. Giavarra – Mw. T. Bos 0-2,
M. Verlaan – W. Clements
2-0
Stand aan kop: B. Worp 3-13,
Mw. T. Bos 3-10, W. Clements 3-9
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 11 okt.: J. Kloosterman – W. Clements 0-3,
W. Lam – M. Verlaan 0-2, R.
Korteling – M. v.d. Velden
1-1, H. Stalenhoef – P. van ‘t
Klooster 0-3
Stand aan kop: P. van ‘t
Klooster 4-11, W. Clements
4-7, R. Korteling 5-7
Programma
Donderdag 18 okt. 19.30 uur:
onderlinge competitie BV
Overmeer, maandag 22 okt.
19.30 uur: herfsttoernooi biljarten Club 4711
Openingstijden + contactgegevens
Clubhuis + bar open op vrijdag van 14.30 tot 20.30 uur
(ook voor niet-leden)
Adres: Overmeerseweg 5a te
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58
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