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Gemengd Koor Wijdemeren 
op naar 75 jaar

Terecht was voorzitter Johan 
Heins verguld dat er zoveel 
gasten waren afgekomen op 
dit platina-feestje. Heel bijzon-
der was de aanwezigheid van 
erelid Alie van Ee, die al van-
af 1948 deel uitmaakt van dit 
koor. Vooraf wees de voorzitter 
nog even fijntjes op de spelre-
gels tijdens het optreden. Lie-
ver niet applaudisseren tussen 
de delen van een concertwerk, 
het zou de koorleden uit hun 
concentratie kunnen halen. 
Want die 100% aandacht had-
den de vrouwen en mannen 
vooral nodig bij de ouverture 
met de Sechs Nocturnes van 
Mozart, dromerige muziek om 
de avonden wat op te fleuren. 

Bij Wolfgang Amadeus is het 
dan meteen speels en gespitst 
op de fijngevoelige liefde. Het 
koor moest alle zeilen bijzetten 
om in Italiaanse volzinnen die 
jeugdige frivoliteit over te bren-
gen. A-capella zingen vergt 
veel, maar door goed oogcon-
tact met de meezingende di-
rigent Rob van Surksum lukte 
het ruim voldoende. Vaste be-
geleider Hugo de Graaff, met 
speciale stropdas, hoefde nu al-
leen maar de juiste toon aan te 
geven. Op een enkele uitglijer 
na was het zuiver en harmoni-
eus. Je kon goed horen dat Van 
Surksum zijn koor, met door-
gaans leden in de 60+ catego-
rie, stevig geoefend heeft in de 

klankleer, het gaat niet om de 
woorden maar om de emoties. 
Het plezier straalde ervan af! 
Tussen de zangpartijen door 
trad het Begeleidingsorkest 
Gooistad op. Dit strijkersen-
semble onder leiding van Pie-
ter van den Dolder speelde de 
Serenade for Strings (1892) van 
Edward Elgar. Een sfeervolle 
compositie in drie korte bewe-
gingen met een Larghetto als 
middenstuk dat er uitsprong. 

Korte mis
Hierna mochten de musici blij-
ven zitten en sloten vier solisten 
aan. Samen met koor en orkest 
brachten ze de korte Krönungs-
messe, weer een meesterwerk 

van Mozart. Nu was het koor 
op z’n best met het majestueuze 
Kyrie als eerste strofe, gevolgd 
door een jubelend Gloria. Mu-
zikaal leider Rob van Surksum 
had het goed voor elkaar, de af-
stemming tussen orkest, koor, 
solisten en organist leek op peil, 
alsof ze al jaren samenspelen. 
Eén gezamenlijke blik op de di-
rigent en het klonk als een klok. 
Het Amen uit volle borst samen 
met alt Muriel van Dinteren, 
sopraan Annemarijn de Graaff, 
tenor Sebastiaan Brouwer en 
bas Pim Philipse was bijna he-
mels in deze fraaie akoestische 
neogotische kerk. Je kon horen 
en zien dat de koorleden heel 
wat studie-uurtjes achter de 

rug hebben. Heel attent waren 
de eerste maten van het Sanctus 
en bij de solo van de sopraan bij 
het Agnus Dei liepen de rillin-
gen over je rug. Zo krachtig en 
toch lieflijk. De slotgroet ‘Dona 
Nobis Pacem’, geef ons vrede, 
klonk hartstochtelijk en was 
een mooie afsluiting van 1,5 
uur muziek. 

Het Gemengd Koor Wijdeme-
ren gaat op deze manier, met 
enorm veel plezier in zingen, 
hard op weg naar het 75-jarig 
bestaan.  

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG- Voor een goed gevulde r.k. kerk gaf het Gemengd Koor Wijdemeren zondag jl. een gevarieerd concert ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan.
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RK Kerk Wijdemeren
w H. Antonius   
 Zo. 4 nov:  09.30 uur: w&cv;
 W. Balk.
w St. Martinus 
 Za. 3 nov:  9.30 uur: Geen dienst
w OLV Hemelvaart 

 Zo. 4 nov:  09.30 uur: euch;
 L. Wenneker.

PKN Gemeenten 
w	Willibrordkerk   
 Zo. 4 nov: 10.00 uur: 
 Ds. S. de Vries.
w	De Graankorrel   
 Zo. 4 nov: 10.00 uur: 
 Ds. F. van Melle.
w	Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 4 nov: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
 Wo. 7 nov: 19.30 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
w	Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 4 nov: 9.30 uur:  
 Ds. W.J.J. Glashouwer.
w	Oec. Streekgemeente  
 Zo. 4 nov: 11.15 uur:
 Geen dienst.

Streek Gemeenten 
w	Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 4 nov: 10.00 uur:  
 Br. N. Groot.

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

  Lezers schrijven...

Treurschrift van de Vechtplassencommissie

Het spreekwoord ‘Boompje groot, plantertje dood’ 
wordt in Wijdemeren heel bijzonder uitgelegd. Daar 
wordt de boom geveld als hij groot is. Het plantertje 
zou nog wel eens kunnen leven. Als de te grote boom 
een knotwilg is, dan wordt deze gekapt met de belofte 
dat er wel een andere boom voor in de plaats geplant 
zal worden maar géén knotwilg. Aldus wethouder 
Boermans op de commissievergadering van 4 oktober 
in een reactie op vragen over verleende omgevings-
vergunningen voor het kappen van totaal 28 knotwil-
gen (bij de Kooi en Nieuw Walden, Nederhorst den 
Berg).  
De vergunningen zijn verleend vanwege de grootte 
van de knotwilgen. Wanneer is een boom ‘te groot 
voor de omgeving’? In het bomenbeleid van Wijde-
meren komen we dat criterium niet tegen. Pas als er 
sprake is van onredelijke overlast kan er aanleiding 
zijn om in te grijpen. En dan nog hoeft dat niet direct 
te betekenen dat een boom geveld wordt. Snoeien is 
een prima alternatief. In het bomenbeleid van Wij-
demeren is het criterium onredelijke overlast helaas 
niet nader geconcretiseerd. Dat maakt toetsing van 

omgevingsvergunningen erg lastig.
Wel blijkt dat het aan onderhoud ontbroken heeft. 
Dat kost geld en vraagt aandacht. Daar wil de wet-
houder kennelijk van af. In de omgevingsvergunnin-
gen worden voor herplant andere boomsoorten (o.a. 
‘zuilvormige’ bomen) genoemd dan knotwilgen. Dat 
getuigt niet van landschappelijke en cultuurhistori-
sche visie. De wethouder vindt dat Wijdemeren goed 
scoort qua ‘diversiteit’ van bomen. Maar voelen we 
ons straks nog in Wijdemeren als de wegen omzoomd 
zijn met ‘zuilvormige’ bomen die de wilgen vervan-
gen hebben? Of wanen we ons dan in Toscane?
We roepen de gemeenteraad op om het bomenbeleid 
zo spoedig mogelijk te evalueren en met name het be-
leid voor kappen en herplanten nader te preciseren 
met oog voor de landschappelijke en cultuurhistori-
sche kwaliteiten van de omgeving.

De Vechtplassencommissie (VPC) 
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Politiek
Vragen van de politiek

• Namens de CDA- fractie wil 
Jan Verbruggen weten waar-
om het zo lang duurt voordat 
een vergunning voor een eve-
nement wordt afgegeven. Zij 
krijgen te horen dat de ver-
gunning enkele dagen voordat 

WIJDEMEREN - De Wijdemeerse politiek is nog niet helemaal in 
slaap gevallen. Er zijn vorige week diverse vragen gesteld aan het 
gemeentebestuur. 

het evenement plaatsvindt pas 
wordt verkregen. Daardoor is 
de onzekerheid bij de organi-
saties groot. Investeringen zijn 
namelijk al gedaan, waardoor 
financiële risico’s groot zijn. 
Verbruggen vraagt of dit een 

herkenbaar verhaal is. Ook wil; 
het CDA weten of de zorgen 
kloppen en wat kan Wijdeme-
ren doen om dit te verbeteren. 
• De Lokale Partij maakt zich 
zorgen over het verdwijnen van 
een groenstrook op de Oude 
Molenmeent in Loosdrecht. 
Er is toegezegd dat de strui-
ken en bomen zouden blijven 
staan. Nu waren grote grijpers 
aan de slag het groen te ver-
wijderen, tot grote schrik van 
de aanwonenden. Uit een brief 

aan de omwonenden blijkt dat 
de grond niet van de gemeente 
is, maar van de projectontwik-
kelaar van het bouwplan Erve 
Knorr. 
Vervangend wethouder Joost 
Boermans betreurt dat er niet 
vooraf bekend is gemaakt dat 
de kaalslag zou beginnen. Al 
een jaar geleden werd bekend 
dat niet het hek langs de weg 
de kadastrale grens is. Maar dat 
het groen langs de Oude Mo-
lenmeent en (grotendeels) de 

Frans Halslaan privé eigendom 
is van Erve Knorr. Dus was er 
geen kapvergunning nodig. De 
toezegging over het behoud 
van de groen is gedaan, voor-
dat het bouwproject startte en 
voordat bekend was wat de 
kadastrale grens was. Ook die 
communicatie had beter ge-
moeten, schrijft Boermans.

In het nieuwe Cultureel Cen-
trum Kortenhoef is de In Ge-
sprek Met van november. Eind-
redacteur Herman Stuijver zal 
met de heer Ossel praten over 
het lesje lokale democratie voor 
de basisscholen. Recent speel-
den 7 Wijdemeerse scholen het 
spel ‘Democracity’ in de raads-
zaal van het gemeentehuis. 
Bovendien wil hij graag weten 
welke punten de burgemeester 
belangrijk vindt als het gaat om 
de veiligheid in de vijf dorpen. 
Dan gaat hij met name in op 
de begroting 2019. Komt er 
meer geld voor wijkagenten of 
zijn er andere prioriteiten? Het 
lijkt stil op de Rading 1. Laatst 
een gemeenteraad met slechts 
één bespreekpunt, commis-

sievergaderingen geschrapt of 
samengevoegd, al drie weken 
geen persgesprek. Gebeurt er 
nog wat aan het politieke front?
Wat vindt Freek Ossel van het 
kinderpardon en heeft hij al 
iets bedacht om sneller te re-
ageren op vergunningen. En-
zovoort, genoeg onderwerpen 
voor een goed gesprek. 

U kunt ‘In Gesprek met’ zien op 
GooiTV: bij o.a. Ziggo (kanalen 
41 en 45) en KPN (1432). Kijk 
voor alle kanalen op gooitv.nl. 
Ook op You Tube. 

Door: Herman Stuijver

Wethouder Sociaal Domein antwoordt

Wijdemeren laat hulpbehoevenden te lang wachten
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- In een opiniear-
tikel in de Gooi- en Eemlander 
van 25 oktober toont Ronald 
Frisart aan dat Wijdemeren 
aanvragers van een WMO- on-
dersteuning maandenlang laat 
wachten. Dat is in strijd met de 
wet.

Verantwoordelijk wethouder 
Rosalie van Rijn heeft aan de 
raad laten weten dat er een 
achterstand was in de behan-
deling van WMO- aanvragen. 
De wachttijd zou sinds vorig 
jaar zijn opgelopen tot enke-
le maanden. Vanaf 1 juli is er 
een extra kracht op de afdeling, 
waardoor het probleem aan het 
eind van dit jaar zou zijn opge-
lost. De wethouder sprak van 
een ‘richtlijn waarin ‘hooguit 

acht weken’ zouden zijn toe-
gestaan tussen de hulpvraag 
en de uiteindelijke beslissing. 
Frisart dook in het wetboek en 
de verordening. Daarin staat 
klip en klaar dat de gemeente 
zes weken heeft om vanuit de 
WMO- hulpvraag de zaak te 
onderzoeken. Vervolgens dient 
de inwoner een aanvraag in, 
daarvoor hebben B&W twee 
weken om daarover te beslis-
sen.  Ze kunnen die termijn 
één keer verlengen. Conclusie: 
maandenlang wachten is on-
wettelijk. 
Bewoners kunnen in ver-
weer komen, volgens de Wet 
Dwangsom. Op dag 1 bedraagt 
die som €20,-, oplopend tot 
1260 euro op dag 42 (zes we-
ken). Maar dat weet niemand. 
Volgens Frisart informeert de 
gemeente daarover niet. Op 

de website zou die informatie 
onvindbaar zijn. Eén inwoner 
maakte wel gebruik van zijn 
wettelijk recht en kreeg op tijd 
zijn beslissing. Dat een woord-
voerder van Wijdemeren in 
beroep gaan onwenselijk vindt, 
omdat de anderen dan langer 
moeten wachten, noemt Ro-
nald Frisart ‘zwart maken van 
een burger die zijn recht zoekt.’

Vragen en antwoorden
Ook na twee publicaties in 
de Gooi- en Eemlander blijft 
het stil in de Wijdemeerse 
politiek. Daarom speculeert 
de Gooi- journalist: Blijft het 
CDA muisstil omdat hun vori-
ge CDA- wethouder Betske van 
Henten verantwoordelijk was 
voor de grote achterstanden? 
De Lokale Partij werd wakker 
geschud en stelde vragen aan 

de wethouder. Rosalie van Rijn 
antwoordt nog op dezelfde dag. 
Ze schrijft dat er op 26 oktober 
201 meldingen in de werkvoor-
raad zitten, waarvan 70 buiten 
de beslistermijn ( gemiddeld 4 
weken langer). Dat is 35%. De 
consulenten werken hard om 
dit percentage zo snel moge-
lijk terug te brengen naar 0. De 
achterstand ten opzichte van de 
periode voordat extra formatie 
werd ingezet, is niet alleen ge-
daald, maar die trend blijft zich 
sindsdien voortzetten. Op twee 
meldingen na zijn alle hierbo-
ven genoemde 70 meldingen 
opgepakt door de consulenten. 
Dat wil zeggen dat de consu-
lenten ofwel inmiddels een 
huisbezoek hebben ingepland, 
ofwel al op huisbezoek zijn 
geweest. Mevrouw Van Rijn 
erkent dat de wettelijke termijn 

nog niet gehaald wordt, maar 
ze ziet de achterstanden da-
len. Het terugbrengen naar 0% 
voor het einde van het jaar is 
een reëel vooruitzicht.
Het formulier voor het in ge-
breke stellen van de gemeente 
is te vinden op de website, wan-
neer men zoekt op trefwoord 
‘dwangsom’. De suggestie van 
Frisart dat de gemeente het 
onwenselijk zou vinden als een 
inwoner de gemeente wijst op 
haar plicht binnen de wettelij-
ke termijnen te besluiten is on-
juist. De wethouder vindt het 
echter belangrijker dat meldin-
gen ook op basis van urgentie 
worden afgehandeld in plaats 
van enkel op basis van de ter-
mijn na de melding.

In gesprek met bur-
gemeester Ossel
Volgende week kunt u vanaf woensdag 7 november weer een 
hele week genieten van ‘In Gesprek met’ burgemeester Freek Os-
sel op GooiTV. 

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN – Het deed even 
pijn toen bekend werd dat Wij-
demeren over 2018 maar liefst 
284.000 euro minder krijgt uit 
het Gemeentefonds. Ander-
zijds blijft de begroting voor de 
toekomst structureel sluitend 
tot 2022.

“Je weet nooit zeker weet hoe-
veel je ontvangt”, legt financi-
eel wethouder Jan Klink uit “ 
het zijn schommelende getal-
len, er zullen wel weer nieuwe 
cijfers komen die het beeld 
kunnen veranderen.” Wat een 
gemeente ontvangt, hangt af 
van de rijksuitgaven. Er is een 
systeem van ‘trap op trap af ’. 
De jaarlijkse voeding van het 
Gemeentefonds (positief of ne-
gatief) wordt ‘accres’ genoemd, 
dat wordt uitgedrukt in een 
percentage van 10%. Als in 

Den Haag het accres met 100 
miljoen stijgt, dan gaat er 10 
miljoen naar de gemeenten. 
Het kan dus ook dalen. Deze 
actuele daling heeft te maken 
met het feit dat het kabinet 
Rutte-III in 2018 minder uit-
geeft dan geraamd. In 2019 zal 
het weer stijgen, omdat de rijk-
suitgaven dan ook procentueel 
zullen stijgen. Die wisselende 
ontvangsten kun je lezen in de 
zogenaamde ‘circulaires’, in mei 
was er een plus van 156.000, in 
september volgde een negatief 
getal: - 440.000, hetgeen in to-
taal in 2018 leidt tot € 284.000,- 
minder uit het Gemeentefonds. 
Hoeveel een gemeente krijgt 
uit dit fonds, hangt af van di-
verse factoren. Onder andere 
van het aantal inwoners; aantal 
jongeren; aantal uitkeringsge-
rechtigden; oppervlakte van 
de gemeente; grootte van de 
watergebieden, de bebouwing, 

aantal minderheden, histori-
sche kernen, eigen ozb-inkom-
sten, enz. 

Dit worden maatstaven ge-
noemd. Er zijn ruim 60 maat-
staven. Elke maatstaf heeft 
een bedrag ‘per eenheid’. De 
gemeente krijgt dus geld voor 
iedere inwoner, iedere jongere, 
enzovoorts. 

Deze tegenvallende cijfers heb-
ben geen invloed op de begro-
ting van 2019 die binnenkort 
wordt behandeld. Wel zullen 
de effecten worden meegeno-
men in de Voorjaarsrapportage 
in 2019 en later in de begroting 
van 2020-2022. 

Een financiële tegenvaller die 
ook wel weer meevalt
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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

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

Uw sloot ook schoon?
Bel 06-24920317

WWW.EASYORGANIZING.NL 
een opgeruimd leven zorgt
voor een opgeruimd hoofd 

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

www.SetWebsites.com

PHONEUSHOP
NOORDEREINDE 9

Wij bieden abonnementen:
KPN, Vodafone, Ziggo
T-Mobile, Tele2, enz.

ADVIES/VERKOOP/REPARATIE
Smartphone, Tablets en PC

Koffie & thee staat klaar
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

NOORDEREINDE 9
 ’s-GRAVELAND

CURA PEDICURE & MANICURE
ProVoet

Wendy Brockhoff
Lepelaarlaan 41 - Kortenhoef

Tel: 06-51102957
www.curapedicuremanicure.nl

 
Is uw immuunsysteem klaar

voor de winter?
Kom naar deze smakelijke 
workshop op 8 november

Landgoed de Rading, H’sum
Info/inschrijven:

www.treaschoonderwoerd.nl

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

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

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

 Onafhankelijk financieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

OPSLAGRUIMTE NODIG? 
NIEUW!! OPSLAG3.NL
Self Storage voor bedrijf

& particulier:035-5448097
www.opslag3.nl

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

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). 

Klusjesteam Wijdemeren, voor 
ouderen en hulpbehoevenden. 
Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-Gra-

veland/Loosdrecht: 035-
6561860. 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, zon-
der afspraak. Oostereind 115, 
Hilversum, tel. 035-6853532, 

www.viore.org

Kort nieuws

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

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

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
 

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/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

Bomenman Boomverzorging
Bos, boom en tuinonderhoud

Specialist in het onder-
houd van bomen

WWW.DEBOMENMAN.NL 

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 

‘s- GRAVELAND- Gallery McSor-
ley/Gooilust heeft 2 gratis en-
treekaarten voor de 13e editie 
van de Amsterdam Affordable 
Art Fair, (AAF).
Die moderne kunstbeurs is van 
31 oktober - 4 november in de 
Kromhouthal, 1021 KP Am-
sterdam. 75 lokale, nationale 
en internationale galerijen met 
duizenden kunstwerken. 
Geïnteresseerde kunnen zich 
melden per email of telefoon-
contact met Gallery McSorley/
Gooilust. Op de Amsterdam 
Affordable Art Fair tonen wij 

op stand C1 schilderkunst van 
Jan van Lokhorst, Birgit Hutte-
mann-Holz,Tay Dall; bronzen 
sculpturen van Jaap Hartman, 
glazen sculpturen van Mari 
Mészáros, Rachel Daeng Ngalle 
en Fredy Wubben,

Sinterklaasfeest 
Wij willen van de gelegen-
heid maken u uit te nodigen 
voor een gezellig Sinterklaas 
intochtfeest op zondag 18 no-
vember van 12-18 uur in Gal-
lery McSorley.
Onder het genot van een drank-
je kunt u genieten van de jazzy 

klanken van pianist Jos Buitink 
met zijn muzikale gasten. Ui-
teraard kunnen je de nieuwe 
kunst- tentoonstelling te be-
kijken. Gedurende de receptie 
wordt u in de gelegenheid ge-
steld de diverse kunstenaars te 
ontmoeten en uw gedachten 
over de kunstwerken te delen.
Gallery McSorley, Zuiderein-
de 124; 1243 KL ’s-Graveland; 
fineart@gallerymcsorley.com    
www.gallerymcsorley.com;  tel: 
06-13786779.  Open: zaterdag 
- zondag 12-18 uur en op af-
spraak 

Gratis entreekaarten bij Gallery McSorley

ik ben mijn huis kwijt. Wie 

weet waar mijn thuis is. Ik 

zwerf al ruim een week in 

de Horstermeerpolder.

Info: 06-25094160
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Traditie

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF- Als St.-Nicolaas 
op zaterdag 24 november met 
de boot aankomt aan de Emma-
weg in Kortenhoef zal Marianne 
Loenen op een afstandje geluk-
zalig toekijken. Geen stress over 
verkeersregelaars, hoeveelheid 
pepernoten en het tijdschema. 
Marianne kan het dan loslaten, 
want na 49 jaar heeft zij het Sin-
terklaascomité verlaten.
Samen met Cees Bos en Wieco 
Boonstra heeft ze de taken over-
gedragen aan een nieuw comité 
met Yvonne Sikking, Klaartje 
Steinkamp, Arjan Boomkens en 
Bram de Kloet. Good old Koen 
van Beest blijft nog wel actief, 
hij is onmisbaar als geldinzame-
laar en contactpersoon voor de 
tientallen sponsors.
“Ik kwam in 1969 in Kortenhoef 
te wonen en ik zat al bij de turn-
club ODIS. Ik werd benaderd 
om met een aantal Pieten mee 
te doen, die acrobatische toeren 
verrichten. Zo is het begonnen” 
weet Marianne Loenen zich nog 
levendig te herinneren. “Gaan-
deweg werd het steeds meer, 
met pakken maken, kleding 
herstellen, Pieten organiseren, 

enzovoort. Zo langzamerhand 
werd ik de rechterhand van 
Wiep van Dalen. Uiteindelijk 
werd ik dan de coördinator, di-
rect na diens dood.” De eerste 
jaren was er nog geen sprake 
van een bestuur. “Ik deed, eerlijk 
gezegd, heel veel alleen. Later 
hadden we een prima taakver-
deling. Het liep steeds soepe-
ler. Met Cees, Wieco en Koen 
vormden we een goede eenheid, 
plus tal van werkgroepen. Van 
de grime, de bouw, van de mu-
ziek. Soms waren we in een half 
uurtje klaar, we waren op elkaar 
ingespeeld.” Dat beeld wordt 
ook bevestigd door Cees Bos en 
Wieco Boonstra die uren kun-
nen vertellen over de Sint van 
toen. Jarenlang was Hans Ver-
vers de Kortenhoefse Sint die 
in de beginjaren ook nog An-
keveen bezocht. Goede invaller 
was de droogkomische Harry 
Hesp. Eenmaal daalde de Sint af 
met een helikopter en er is ook 
een tijd geweest dat er een sleep-
boot met rookpluim afmeerde 
bij de Zuidersluis. Wat altijd 
bleef, was de rijtocht door het 
dorp, in verschillende routes. 
Wieco en Cees weten nog als de 
dag van gisteren dat de schim-

mel niet wilde lopen. Toen Cees 
Bos een stokje onder het zadel 
duwde, waren de rapen gaar. De 
knol sloeg op hol op de Konin-
ginneweg, Sint Hans bleef kalm 
en uiteindelijk kwam de edele 
viervoeter pas tot rust op de 
Cannenburgerweg. 

Topper
Jong en oud, gelovig of ongelo-
vig, iedereen is het erover eens 
dat de huidige St.-Nicolaas een 
topper is. “Zo stijlvol, met zo’n 
oog voor detail. Echt, de zoon 
van Adrie van Oorschot” vindt 
Marianne die ook een duidelijke 
mening heeft over wat een goe-
de Piet is. “Hij of zij moet in de 
eerste plaats aandacht voor de 
kinderen hebben, door je hur-
ken zakken bij de kleintjes, oog-
contact. Vriendelijk zijn. Je bent 
er niet voor jezelf maar voor het 
publiek.” Overigens zijn er be-
halve zwarte Pieten ook Veeg-
pieten zoals het beeld van het 
Sinterklaasjournaal dat leidend 
is voor het comité. Marianne 
hoopt dat er voldoende kandi-
daten voor Veegpiet zijn. 

Geen afscheid
Marianne Loenen is en blijft 

een liefhebber van het Sintfeest. 
“Het is een familiegekte, een 
traditie waar we met drie gene-
raties met hart en ziel aan heb-
ben meegewerkt. Alle facetten 
heb ik meegemaakt. Enerzijds 
zal ik genieten van de vrijheid. 
Aan de andere kant geef ik eer-
lijk toe dat ik graag die 50 jaar 
had willen halen. Maar dat zat 
er niet in.” Het stoppen was in 
haar ogen iets te abrupt. 

(foto Hist. Kring)

Ongetwijfeld zal het huidige 
comité nog wel een leuk af-
scheidsfeest als surprise ergens 
in de zak hebben. Of niet? Ma-
rianne en trouwe ondersteuner 
echtgenoot Teus, deels wonend 
in Spanje, zullen het niet nala-
ten om de Goedheiligman te 
begroeten als ze hem tegenko-
men. 

Nieuw Sinterklaascomité met 
dezelfde Sint

Babbeltrucs in Kortenhoef                                                                                              
Recent heeft de politie in Kor-
tenhoef weer meldingen ont-
vangen van babbeltrucs.

Dit keer betreft het een vaker 
voorkomend verhaal van ie-
mand die dezelfde dag nog met 
het vliegtuig weg gaat en wat 
spullen (in dit geval kleding) 
in de auto heeft liggen die hij 
met spoed kwijt moet. Aan-
gevuld met een zielig verhaal 
over geldproblemen maakt dat 
mensen zo verleid worden om 
voor een veel te dure prijs spul-

len te kopen; er wordt dan be-
loofd dat er ook nog geld wordt 
teruggestort. Dit laatste gebeurt 
dan natuurlijk niet. De persoon 
die de spullen afgelopen week 
aanbood, sprak de Engelse taal.
Ons advies om niet in te gaan 
om dit soort verzoeken op 
straat of bij u aan de deur.  Als 
politie zijn wij zeker geïnteres-
seerd in kentekens van auto’s 
van waaruit dergelijke praktij-
ken plaats vinden. Overkomt u 
zoiets, ga er niet op in en noteer 
het kenteken waarmee de be-

trokkene de spullen aanbiedt. 
Informatie kunt u delen met 
de politie via 0900-8844 of via 
carl.klein@politie.nl .

Carl Klein, wijkagent Kortenhoef 
en Ankeveen

Hoe gaat het werken met ‘le-
vensechte opdrachten’? De stu-
denten werken bij het maken 
of opleveren van een product 
volgens een stappenplan, op 
precies dezelfde manier als in 
de bouw. Eerst gaan de studen-

ten zich oriënteren: zij moe-
ten uitzoeken wat zij moeten 
doen en wat ze gaan maken. 
Zij krijgen informatie over het 
plan voor een huiskamer in de 
buurt en een rondleiding op de 
locatie: de voormalige slagerij 

op Noordereinde 17-19. Ver-
volgens gaan zij aan de slag met 
definiëren wat nodig is voor het 
plan. Dit betekent dat zij een 
programma van eisen voor de 
huiskamer in de buurt opstel-
len. De opdrachtgevers heb-

‘Huiskamer in de buurt’ gaat samenwerken met studenten
ben daarvoor in kaart gebracht 
welke organisaties gebruik ma-
ken van het gebouw en welke 
eisen deze organisaties aan de 
ruimten stellen. Daarnaast zijn 
er eisen voor duurzaamheid, 
brandveiligheid en rolstoeltoe-
gankelijkheid. Ook wordt een 
studie gedaan naar materialen 
die kunnen worden toegepast. 
Tijdens de ontwerpfase ma-
ken de studenten een 3D- vi-
sualisatie van het plan voor de 
huiskamer in de buurt om een 
goed beeld te krijgen van het 
plan. De laatste opdracht is het 
maken van een technische te-
kening van het plan. 

Voor de uitvoering van het 
huiskamer in de buurt project 
zijn stageplekken beschikbaar 
voor 4e jaars- studenten, die als 
opzichter, werkvoorbereider en 
uitvoerder meewerken aan de 
realisatie van het plan. 
Samenwerken is het uitgangs-
punt bij de huiskamer in de 
buurt: met bewoners, organi-
saties en ondernemers. Veel 
bewoners hebben ideeën voor 
activiteiten. Diverse organi-
saties hebben zich al aange-
sloten, zoals Bibliotheek Gooi 

en Meer, Energie Coöperatie 
Wijdemeren en Versa Welzijn. 
Met andere organisaties zijn 
we in gesprek. Dat geldt ook 
voor ondernemers die willen 
ondernemen op de locatie van 
de huiskamer in de buurt. Ge-
dacht kan worden aan een Ba-
rista Café, huiswerkinstituut en 
(kook)workshops. Er zijn ook 
mogelijkheden voor flexplek-
ken.

Een groep bewoners uit ’s-Gra-
veland en Kortenhoef komt 
regelmatig samen om mee te 
denken over de realisatie van 
het plan voor een huiskamer in 
de buurt. Wil je ook meeden-
ken of op een andere manier 
een bijdrage leveren? Heb je 
ideeën voor activiteiten, zie je 
mogelijkheden als ondernemer 
of zoek je als organisatie een 
ruimte? Neem dan contact op 
met bewonersverenigingsgra-
veland@gmail.com We gaan 
graag het gesprek aan. Steun 
betuigen aan het plan kan altijd 
op www.huiskamerindebuurt.
nl.

Door: Madelinde Winnubst 

‘s- GRAVELAND- Met ingang van 2019 gaan 3e jaars- studenten Bouwkunde van ROC Hilversum mee-
werken aan de realisatie van de huiskamer in de buurt. Twee bewoners fungeren als opdrachtgever. 
Op deze manier werken studenten aan een ‘levensechte opdracht’. 
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Vol smaak!

Gevulde speculaas

Per 100 gram  € 1,95
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

KORTENHOEF- De lucht zag 
er dreigend uit, toch meldden 
zich afgelopen zaterdag negen 
enthousiaste vrijwilligers bij 
de Kortenhoefse brug over het 
Hilversums kanaal om samen 
met mij de bermen langs de 
N 201 (Vreelandseweg) op te 
ruimen. Wij verdeelden ons in 
verschillende groepjes en na 2 

uur hadden we 14 volle vuil-
niszakken bermvuil verzameld. 
Op naar de koffie en koek, wat 
een gezellige afsluiting was na 
deze gezamenlijke actie. Er gin-
gen zelfs stemmen op om dit in 
het voorjaar weer te herhalen.

Ans van den Brink

Kortenhoefse Bermbende i.o. 

Van onze speciale verslagge-
ver uit Spanje 

NEDERHORST DEN BERG- Er 
is weer volop beweging in 
Madrid. Iedereen is druk bezig 
om alles aan boord te krijgen 
van de stoomboot. Dit keer 
vertrekt de boot uit Denia en 
ik heb zelf gezien dat alles aan 
boord is gekomen. Nu moet de 
boot wel omvaren via de Mid-
dellandse zee naar de Noord-
zee om Nederland te bereiken. 
Dat wordt spannend of alles op 
tijd kan gebeuren. Want de Sint 
wil komen.

Wij hopen op zijn wens en aan-
kondiging naar de gemeente 
dat hij dit jaar op 17 november 
wil proberen om aan te meren 

in Nederhorst den Berg. Aan de 
Loswal bij de Overmeerseweg. 
Hij zegt dat hij dit het mooiste 
plekje van Nederland vindt, 
want zowel vanaf de boot als 
vanaf de kade kun je al van ver 
zien dat alle kinderen met hun 
ouders en opa’s en oma’s klaar 
staan om de Sint de ontvangen 
en dat de boot eraan komt. Dan 
ben je pas welkom. Ook dit jaar 
zal het een groot feest worden, 
iedereen op de Loswal en van-
daar met z’n allen naar de IJs-
tent bij de sporthal in optocht. 
Dan kunnen we daar een leuk 
feestje gaan vieren.

Sinterpotten
Iedereen is druk om dit feest 
te organiseren, maar we hopen 
dat ook iedereen dit feest een 

warm hart toedraagt. Daarom 
hebben we bij bijna alle win-
keliers de sinterpotten weer 
neergezet. Het is een kostbaar 
gebeuren en alle bijdragen zijn 
erg welkom. Sint wil dat alle 
kinderen van 2 t/m 9 jaar een 
leuk presentje krijgt om thuis 
nog eens te denken aan het 
feest. Zieke kinderen kunnen 
aangemeld worden, zodat het 
pakje thuis bezorgd kan wor-
den. Allemaal goed oefenen 
met de liedjes en dan straks uit 
volle borst meezingen. En dan 
zien we elkaar op zaterdag 17 
november om half vijf op de 
Loswal. Zegt het voort!

Stichting Recreatie Overmeer,
Sint en Piet.

Sint intocht bij de Loswal

REGIO - Versa Welzijn start in 
Gooise Meren, Hilversum, Hui-
zen en Wijdemeren met het 
project Steunouder. Op 1 ok-
tober jl. ontving Versa Welzijn 
van het Coöperatiefonds van 
de Rabobank Gooi en Vecht-
streek een cheque van 10.000 
euro om dit project op te star-
ten.

Steunouders bieden een kind 
een aanvullend ‘thuis’. Het zijn 
vrijwilligers die voor een kind 
een soort tante en oom, of oma 
en opa zijn voor een of meer 
dagdelen per week. Het gaat 
om kinderen in de leeftijd tot 
13 jaar van ouders die een ex-
tra steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. Bijvoorbeeld om-
dat de opvoeding tijdelijk even 
te veel van hen vraagt en men 
geen eigen netwerk heeft om op 
terug te vallen. Het kind krijgt 
rust, regelmaat en structuur en 
de ouders krijgen ruimte om op 
adem te komen.

Sophie
Zoals bijvoorbeeld Sophie. Zij 
is 3 jaar. Haar moeder zorgt 
alleen voor haar. Moeder heeft 
psychische problemen en 
heeft meer tijd voor zichzelf 
nodig. De zorg voor Sophie is 
haar soms te veel. Haar familie 
woont ver weg. Het zou heel 
fijn zijn als Sophie met een ze-
kere regelmaat bij een steunou-

der terecht kan voor een fijne 
middag en haar moeder even 
tijd voor zichzelf heeft.

Wilt u graag een steunouder 
voor uw kind? Of heeft u mis-
schien belangstelling om steun-
ouder te worden? Kijk dan voor 
meer informatie op steunouder.
nl/gooi-en-vechtstreek voor de 
contactpersonen van Steunou-
der bij Versa Welzijn of bel met 
035 623 11 00.

Steunouder in Gooi & Vecht-
streek 

NEDERHORST DEN BERG- 
In Nederhorst is de soos, be-
stemd voor alle ouderen en 
georganiseerd door de samen-
werkende ouderenbonden na 
vijftig jaar te hebben bestaan, 
gestopt.
Ondanks een flyeractie is het 

niet gelukt om nog nieuwe le-
den te vinden. Op donderdag 
25 oktober hebben we afscheid 
genomen van elkaar en van de 
altijd organiserend aanwezi-
ge Theo en Cocky Stalenhoef. 
Dank aan alle gastvrouwen 
die wekelijks de koffie hebben 
verzorgd en dank aan de chauf-

feurs die de leden die niet zo 
rap ter been waren hebben ge-
haald en gebracht.
Jammer, Jammer, Jammer......

Jammer, Jammer, Jammer.............

  Lezers schrijven...

Honger naar woningbouw vreet natuur op 
 
‘Wethouder wijst op mogelijkheden woningbouw Horn-en Kuijerpolder’.  Onder deze kop 
was in dit weekblad te lezen dat wethouder De Kloet nog steeds mogelijkheden ziet voor 
woningbouw in de Horn-en Kuijerpolder. Al geruime tijd worden er stukjes in de plaatselijke 
dag- en weekbladen geplaatst over dit onderwerp. Het verbaast mij dat er dingen worden 
geschreven zonder dat er wordt gemeld waar de informatie vandaan komt. Het lijkt erop 
alsof iedere journalist, zonder het checken van de feiten, maar optekent wat degene die hij of 
zij interviewt vertelt. Ik heb de afgelopen tijd geprobeerd wat feiten op te zoeken zodat ik echt 
te weten kwam wat er speelt.  Allereerst het bouwplan: Projectontwikkelaar Kennemerland 
heeft een oud bouwplan gepresenteerd. In het plan werd uitgegaan van een ontsluiting via 
de Mesdaglaan. Dit nu is niet mogelijk, omdat de eigenaar van het weiland dat aansluit aan 

de Mesdaglaan en de Paulus Potterstraat niet meewerkt aan deze nieuwbouw.  De Horn en 
Kuijer is UNESCO-gebied en is door de provincie benoemd tot beschermd weidevogelleef-
gebied. De gemeente is hier van de op hoogte en probeert nu met oneigenlijke argumenten 
de provincie te verwijten dat zij de gemeente niet, onvoldoende en onjuist hebben geïnfor-
meerd. Het antwoord van de provincie zegt genoeg: Vraag: moet dit provinciaal besluit over 
het weidevogelgebied als onherroepelijk worden beschouwd gezien de gevoerde procedure. 
Antwoord: Ja, duidelijk zou je zeggen als burger.  Daarnaast speelt er voor de provincie een 
laagveen discussie (waterpeil) en het behouden van open landschap in de regio. Al die aspec-
ten komen samen in de Horn- en Kuijerpolder.  Graag wil ik iedereen uitdagen om met an-
dere woningbouwplannen (verdichtingsbouw in de kernen) te komen die een minder natuur 
verstorend effect hebben en het algemeen leefbaarheid in Nederhorst den Berg bevordert.

Dirk Vlaanderen, Nederhorst den Berg
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Jubilea

NEDERHORST DEN BERG – De 
Historische Kring vierde afge-
lopen zaterdag haar 30-jarig 
bestaan. Voor het programma 
stond Het Cultureel Centrum 
centraal. Zo was daar een over-
zicht van de hoogtepunten van 
de Kring te zien en was er de 
presentatie van de uitgeschre-
ven fotowedstrijd. Eerder op 
de dag vond al de onthulling 
plaats van het eerste bordje 
van een historische wandeling 
waarbij wandelaars getrakteerd 
worden op vijfendertig foto’s 
van hoe de plek waar ze staan, 
er vroeger uitzag. Overigens 
wordt deze route geschonken 
door de Historische Kring. 

In het Cultureel Centrum hin-
gen allerlei tekeningen, foto’s, 
en schilderijen van plekjes in 
Nederhorst en omstreken. Wan-
neer je letterlijk bij een land-
schap of dorpsgezicht stil stond, 
werd dat al snel ook figuurlijk. 
Je vergelijkt het met het heden, 
denkt na over de verschillen 
en voelt de sprong in jaren van 
toen naar nu. Anderen naast jou 
doen hetzelfde. Als je wat vraagt 
of vertelt, blijkt de historische 
kennis bij vele Bergers groot. 

Sommigen weten nog dat het zo 
was zoals je op een foto ziet. De 
in 1969 met zand volgegooide 
vaart is daar misschien wel het 
beste voorbeeld van. Als je nu 
in het centrum bekijkt wat de 
afstand is van de ene rij winkels 
naar de overkant, dan besef je 
ineens wat een impact het wa-
ter alleen al op het dorpsbeeld 
moet hebben gehad. Laat staan 
de economische gevolgen en 
eenvoudigere dingen als dat je 
dorp in tweeën is gesplitst. Een 
bezoeker vertelde een mooi ver-
haal over de brug over de vaart 
in het centrum. Grofweg hon-
derd jaar geleden had de baron 
op het kasteel een aggregaat. 
Deze leverde meer elektriciteit 
dan hij nodig had en daarom 
voorzag hij medebewoners ook 
van stroom. Iedereen kreeg ge-
noeg om één lamp te branden. 
Ook aan de overkant van de 
vaart. Alleen de draad hiervoor 
liep langs de zijkant van de brug. 
En een brug moet vanwege de 
vaart af en toe omhoog. Bij het 
opengaan van de brug koppelde 
de draad zich los met als gevolg 
dat de huizen aan de overkant 
even zonder stroom zaten. 
Deze historische kennis en het 

Drie decennia Historische Kring
Door: Niels van der Horst 

besef van je eigen geschiedenis 
zijn van grote waarde. Het doet 
je beseffen hoe alles is opge-
bouwd, hoeveel arbeid, zorg en 
liefde in de plek is gestopt waar 
jij leeft. De Historische Kring 
voedt dit bewustzijn en is van 
grote waarde op maatschappe-
lijk, educatief en politiek niveau. 
Zonder historisch besef verpie-
teren die drie velden tot kale 
vlakten. Prachtig dus dat wij in 
zo’n levendige gemeente wonen! 

Fotowedstrijd 
Na de eerder genoemde onthul-
ling stond die middag de foto 
opnieuw centraal. De fotowed-
strijd kende een jury van drie 
leden. Deelnemers moesten een 
recent kiekje inleveren van hun 
favoriete plekje in Nederhorst 
den Berg. Van de drieënvijftig 
foto’s vielen er in eerste instantie 
tweeëntwintig af, bijvoorbeeld 
omdat het beeld toch niet van 
Nederhorst maar net daarbui-

ten was. Uiteindelijk kregen drie 
foto’s een prijs: een mooie waar-
debon. Het hoogste bedrag was 
voor winnaar Richard Kroon 
(100 euro) voor zijn foto van het 
kerkpad bij de Willibrordkerk. 
De jury sprak van een mooie 
sfeer en invalshoek van deze 
markante Bergse plek.

Wethouder Van Rijn onthult het 
1e bordje van de historische route 

(foto: Ton Keizer)

KORTENHOEF- Ze zijn er 
nog steeds: vrijwilligers met 
clubliefde. Otto van Dijk van 
toneelvereniging DSO behoort 
tot dit zeldzame gilde. Al blijft 
hij liever bescheiden op de 
achtergrond. Maar als je 46 jaar 
lid bent, mag dat bij het eerste 
optreden in een nieuw theater 
best gemeld worden.

“Nee, joh. Ik hoef helemaal niet 
in dat blad van jullie. Ik loop al 
lang met plezier bij DSO mee. 
Met alle ups en downs, daar 
heb ik zelf voor gekozen. Dat 
is toch geen nieuws”, meent de 
vitale acteur/ decorbouwer van 
de plaatselijke toneelclub. Toch 
vond het bestuur de start van 
het spiksplinternieuwe Cultu-
reel Centrum Kortenhoef een 
mooie gelegenheid om Otto in 
het zonnetje te zetten. Voor-
zitter Enno van Tulder maakte 
met enige omhaal van woor-
den bekend dat de heer Van 
Dijk was bijgeschreven in de 
eregalerij der ereleden. Boven-
dien ontving hij een certificaat 
waarin zijn langjarige lidmaat-
schap wordt geëerd. Niet voor 
niets kort voor de allereerste 
toneelweek aan de Parklaan, 
omdat de ’s-Gravelander de 
hele zomer, samen met ande-

ren, keihard heeft gewerkt aan 
het interieur van het theater. 
Voor Otto geldt dat hij zeer 
vaardig is met hamer, boor, 
kwast en ander gereedschap. 
Daarnaast heeft de man een 
groot technisch inzicht zodat 
hij met een snelle blik ziet wat 
waar moet gebeuren. Bij Otto 
geen wankele muren, gaten in 
vloeren en klodders in de verf.
“Ik werd gevraagd door Piet 
Neijsen, ik had een vrachtwa-
gen, en ze zochten iemand die 
de decors kon rijden. Daar wil-
de ik wel mee helpen” opent-ie. 

Toneelvirus
Binnen de kortste keren kreeg 
het toneelvirus hem te pakken, 
want toneelspelen leek hem 
ook wel wat. “Nou, toneelvi-
rus. Ik werd gevraagd of ik een 
rolletje wilde spelen. Ik zag er 
vreselijk tegen op. Maar daar 
stond ik dan met trillende be-
nen op het podium, nog in het 
oude Verenigingsgebouw in 
het weiland waar nu de winkels 
staan. Ik was politieagent met 
vijf regels tekst”, vervolgt Otto. 
Die blijkbaar toch over een 
mentale drempel was gestapt, 
want daarna heeft hij decen-
nialang meegedaan bij DSO 
(Door Studie Ontwikkeld). 

Zonder enige moeite lepelt Van 
Dijk een paar hoogtepunten op 
uit zijn toneelcarrière. Zo was 
hij een naargeestige dader in 
het ‘Fatale Testament’ en een 
uiterst precieze begrafenison-
dernemer in ‘Stuur me geen 
bloemen’ en was hij present in 
tal van andere comedy’s. Otto 
heeft een voorliefde voor de 
droge Britse humor, waarbij 
zijn mimiek en licht-cynische 
toonzetting uitstekend passen. 
Ook heeft-ie gevoel voor het 
absurde theater, gezien zijn rol-
len op het Eenakterfestival in 
De Speeldoos in Baarn.

Decor
Bovenal is Otto van Dijk dé 
decorbouwer. “Ik heb het ge-
leerd van Piet Boer, die was een 
meester in het ontwerpen, zo 
creatief. Ik heb heel goed naar 
hem gekeken en ik maak nog 
steeds gebruik van zijn vak-
manschap.” Na Piet Boer heeft 
Otto jaren samengewerkt met 
Cor Hoogendoorn, Maarten 
Oudshoorn, Mijndert van Loe-
nen en Wim Molleman. “Het 
allermooiste decor was van Ka-
baal in Chioggia. Dat had Piet 
helemaal op wieltjes gemon-
teerd. Door draaien kon je zo 
eindeloos variëren. Meesterlijk, 

dat niveau hebben we daarna 
nooit meer gehaald.” Otto blijft 
bescheiden, want zelf heeft hij 
ook de hand gehad in talloze 
fraaie landhuizen, open haar-
den en opklapbare tafels, enzo-
voort.

“Ach, weet je, het leukste vind 
ik om bij een club te horen met 
mensen waar ik me thuis voel. 
Samen iets opbouwen, samen 
naar een voorstelling toe wer-
ken. Bij DSO hangt een fijne 

open sfeer. Ik ontmoet hier alle 
soorten mensen. En nu met 
dit nieuwe theater kunnen we 
weer jaren vooruit.” Het lijkt 
onvermijdelijk dat Otto van 
Dijk op weg is naar zijn gouden 
jubileum. Na 46 jaar door stu-
die ontwikkeld. 

Otto van Dijk, bijna een halve eeuw clubliefde

Enno van Tulder feliciteert Otto 
van Dijk, rechts

(foto: Douwe van Essen)
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FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechterop te 
staan.

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

De Finnamic modellen hebben een 

speciaal gevormde zool waardoor 

iedere stap minder energie kost.

inFo Dag
VRiJDag
2 noVEMBER
10.00 - 16.00 

Een gratis kop koffie of thee bij 
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

Voetklachten?
Gratis 3D voetenscan.

8,9
609 recensies

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 
Een gratis kop koffie of thee bij 

binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

Al 8 jaar 
op rij de beste

FAMILIEBERICHTEN

Wij zijn er stil van… 

Het kwam als een donderslag bij heldere hemel.
Op 26 oktober 2018 is overleden mijn lieve vrouw,  
onze moeder, oma en schoonmoeder

Anna Maria 
van der Linden - den Drijver

Anneke
Vreeland Nederhorst den Berg
9 april 1945 26 oktober 2018

Joop van der Linden

Carla & Robair
   Judie
   Lisa

Jolanda & Wouter
   Berend
   Dieke

Er is gelegenheid om thuis afscheid te nemen van Anneke 
op woensdag 31 oktober tussen 13.00 en 17.00 uur.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 2 november 
om 11.00 uur in de OLV Hemelvaartkerk, Dammerweg 6 
in Nederhorst den Berg. 
Aansluitend wordt Anneke begraven op de begraafplaats 
naast de kerk. 
Daarna is er gelegenheid tot condoleren in de Bergplaats, 
Kerkstraat 7 in Nederhorst den Berg. 

Als gedachtenis aan Anneke vragen wij u om één bloem, 
zonder verpakking, naar de uitvaartdienst mee te nemen. 

Correspondentieadres:
Dammerweg 2F
1394 GM Nederhorst den Berg
0294 251378

Onze dappere strijder heeft het roer omgegooid

In een jaar met afnemende gezondheid is na een zeer
liefdevolle verzorging en op zijn wens thuis overleden,

mijn dierbare man, onze zorgzame vader en schoonvader
en lieve opa,

Gerardus Johannes Broeke

Gerard
Geboren te Breukelen, 30 december 1937
Overleden te Ankeveen, 28 oktober 2018

De crematieplechtigheid met aansluitend condoleance vindt plaats
op maandag 5 november om 15.00 uur 

in crematorium “Den en Rust’”, Frans Halslaan 27 te Bilthoven

Correspondentie adres:
Fam. Broeke
Hollands End 33
1244 NM Ankeveen

Rie Broeke - Leurs

Elly en Jos
Anne

Gerard en Martine
Morris
Brecht

Marieke en Niels
Stan
Finn

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. Ko-
lombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Wandeling na verlies
Op zondag 4 november or-
ganiseert Miranda van den 
Eijnden van Artesia weer 
een wandeling door het bos. 
De wandeling is voor ieder-
een die verlieservaring(en) 
door overlijden kent en hier 
aandacht aan wil geven. Hoe 
kort of lang geleden dit ver-
lies ook geweest is.
Vertrek: 10.00 uur bij Beel-
dentuin De Zanderij, Oude 
Meentweg 2 te ‘s-Graveland. 
Kosten: € 10,00 (contant). 
Aanmelden: info@praktij-
kartesia.nl  of bel naar 06-
23665687. Zie ook: 
www.praktijkartesia.nl .

WANNEER TIJD WAT WAAR

tot 4 nov.  opgeven namen mantelzorgers  kerken NdB.
tot 14 nov.  In Gesprek met burgemeester Ossel GooiTV
tot 15 nov.  Stem ‘Ondernemer van het Jaar’ www.wijdemeren.nl 
do. 1 nov. 20.00 u. Comb. comm. Bestuur en Ruimte Rading 1, Loosdrecht
vr. 2 nov. 20.00 u. Stalpaertconcert: Timeless Swingband NH Kerk, Noordereind, Grav.
za. 3 nov. 10.00 u. Bazaar NH Kerk Oud Loosdrecht Oud Ldr. dijk 230
za. 3 nov. 10.00 u. Een lichtje ter herinnering Willie Dasplein, NdB.
za. 3 nov. 14.00 u. Spelletjesmiddag Zonnebloem Grand Café Emtinckhof, Ldr.
za. 3 nov. 14.00 u. Feestmiddag ouderen Bergplaats, NdB. 
za. 3 nov. 19.00 u. Bergs Darts Kampioenschap Sportcafé De Blijk, NdB.
za. 3 nov. 20.00 u. Bingo NH Kerk Oud Loosdrecht Oud Ldr. dijk 230
za. 3 nov. 20.15 u. Concert Noord- Ned. Cellokwartet Willibrordkerk, NdB.
za. 3 nov. 20.15 u. Muziektheater ‘Operatie Geslaagd’ Dillewijn, Ankeveen
wo. 7 nov. 10.00 u. Themaochtend Domotica Bieb, Tjalk 41, Ldr. 
do. 8 nov. 16.00 u. Begrotingsraad Rading 1, Loosdrecht
do. 8 nov. 20.15 u. Concert Niek Baar & Ella van Poucke Oude Kerkje, Kortenhoef
vr/za 9/10 nov.  Dorcas Voedselactie Jumbo en Boni, Ldr.
za. 10 nov. 10.00 u. Dag van de Mantelzorg (tot 22 u.) Wijdehuizen in WM.
zo. 11 nov. 16.30 u. Bultpop ‘Out of the Attic’ Dillewijn, Ankeveen
wo. 14 nov 14.30 u. Ouderenmiddag Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
wo. 14 nov. 14.30 u. Schoolschaaktoernooi Wijdemeren ????
wo. 14 nov. 20.00 u. Gespreksavond ‘voltooid leven’ Willibrordkerk, NdB.

Activiteiten agenda

Een lichtje ter herinnering ….
Voor wie steekt u een lichtje 
aan? Dit kan op de zaterdag 
na Allerheiligen en Allerzie-
len, 3 november a.s. Op deze 
dag bieden de beide kerk-
gemeenschappen inwoners 
uit Nederhorst den Berg en 
voorbijgangers de gelegen-
heid om ter nagedachtenis 
aan een of meer overleden 
dierbaren een lichtje aan te 
steken. Een kaarsje bran-
den geeft troost en houdt de 
herinnering aan hen levend.  
Daartoe staat er een tent op 
het Willie Dasplein in het 
dorpscentrum waar de licht-
jes aangestoken kunnen wor-
den en waar je met iemand 
kunt praten als je daar be-
hoefte aan hebt.
Het tent staat er van 10.00 
uur tot ca. 16.00 uur.
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Kunst Door: Niels van der Horst

Galerie op locatie
KORTENHOEF – Afgelopen 
weekend werd alweer de tien-
de Kunstbeurs georganiseerd. 
Vrijdag tot en met zaterdag 
was de ‘Oude School’ aan de 
Kortenhoefsedijk het decor 
voor deze galerie op locatie.

Kunsthandelaar Peter ter Braak 
werkt normaliter in Gronin-
gen. Hij heeft alleen klanten 
door heel het land en tien jaar 
geleden ontstond mede daar-
door het idee om eens centraler 
te opereren. Hierdoor kunnen 
geïnteresseerden waarvoor 
Groningen een pittige trip is, in 
ieder geval eens per jaar mak-
kelijker zijn beurs bezoeken. 
“Kortenhoef ligt natuurlijk heel 
centraal in Nederland en dit 
is ook nog eens een hele leuke 
plek om zoiets te organiseren”, 
aldus Ter Braak. Verder maakt 
de gratis toegang deze beurs 
ook toegankelijk. Dit jaar dus 
al voor de tiende keer bood 
hij zijn schilderkunst aan in 
Kortenhoef en sommige rela-
ties bezoeken die ook al voor 

de tiende keer. Relaties op-
bouwen is een kernzaak in de 
kunsthandel. Heel leuk om te 
zien was dat zijn klanten mooie 
flessen drank als geschenk 
mee hadden genomen en hem 
hartelijk feliciteerden met zijn 
lustrum. Overigens kwamen 
de bezoekers ook voor Marcel 
Gieling, zijn mede-exposant uit 
Utrecht. Laatste had altijd een 
galerie maar heeft zijn werk-
gebied opgeschoven richting 
internet.

Schilderkunst
Nederlandse en Belgische 
schilderkunst uit de jaren veer-
tig tot en met zestig van de 
vorige eeuw staat centraal bij 
Ter Braaks inbreng. Bij Gie-
ling ligt het accent op figuratief 
werk, eveneens uit de twintig-
ste eeuw. De collectie was heel 
gevarieerd: je zag figuratieve en 
abstracte werken, werken met 
een klassiek moderne inslag 
en ook met impressionistische 
elementen. Joost Doornik is 
een van de schilders die werd 

Veel bezoekers bij tentoonstelling
‘In de Gloriosa’

Door: Saskia Luijer

Transport brengt ons verder. 
Vooruit. Ergens naartoe. Maar 
soms is het leuk om ook een 
terug te kijken. Dat kon af-
gelopen weekend in De Drie 
Dorpen waar Historische Kring 
‘In de Gloriosa’ een tentoon-
stelling organiseerde over het 
vervoer in en rond Kortenhoef, 
’s-Graveland en Ankeveen.

Het acht man sterke comité dat 
alles had voorbereid en uitge-
werkt had echt eer van z’n werk. 
Het was een komen en gaan van 
bezoekers die trokken langs de 
borden waar bijna 500 foto’s wa-
ren uitgestald. Foto’s van lokaal 
professioneel transport, allen 
uitvergroot, afgedrukt op A4 
formaat en voorzien van een 
korte tekst. De rondgang maak-

te duidelijk hoe enorm snel het 
vervoer veranderd was en welke 
impact dit had op de geschiede-
nis van de drie dorpen.

Over water
Zo was te zien dat het vervoer 
over water een belangrijke 
plaats innam. Oude prenten 
van het ’s-Gravelandse veer 
dat vanaf de ’s-Gravelandse 
Vaart richting de Amsterdamse 

getoond. Zijn werk wordt ge-
kenmerkt door prachtig kleur-
gebruik gecombineerd met een 
wijds en open oog voor pano-
rama’s en andersoortige (ver)
gezichten. Ook hingen er schil-
derijen van Gerard Hordijk. 
Diens werk loopt van vrij don-
ker naar een lichter type schil-
derstijl. Hij schilderde onder 
anderen veel strandscènes met 
badende vrouwen. Ook lagen 
er een aantal tekeningen van 
hem waaronder een opvallend 
mooi ‘gevangen’ poes.

Feestelijkheden
In de hoek bij de bar stond een 
saxofonist sfeervol te spelen. 
Het bleek kunstschilder en res-
taurateur Rob Jacobs te zijn. 
Hij vertelde dat met alleen zijn 
kunst niet genoeg brood op de 
plank kwam en hij daarom een 
opleiding tot restaurateur had 
gevolgd. Hij had Peter ter Braak 
weer als klant als het ging om 
restauratiewerkzaamheden. 
Via die weg stond hij daar nu 
op zijn sax te blazen, wat hem 
erg goed afging. Rob vertelde 
ook dat hij de nieuwe blije ei-

genaar was van een tekening 
van Hordijk. Het ging om de 
kat die de schilder zo fraai had 
weergegeven. Hij wist te ver-
tellen dat hij daarbij een tech-
niek had gebruikt die uitgaat 
van enkelvoudige halen zonder 
het papier te verlaten. Naast de 
lekkere hapjes en drankjes had 
de organisatie nog iets leuks 
bedacht: Je mocht als bezoe-
ker een kunstwerk meenemen 
dat gratis werd getaxeerd. Daar

Een schilderij van Joost Doornik

werd door sommigen gebruik 
van gemaakt, maar mocht er 
een bijzonderheid tussen heb-
ben gezeten, is dat professio-
neel stilgehouden.

Meer info kunt u vinden op: 
www.peterterbraak.nl;
www.marcelgieling.nl

grachten ging. Maar ook plaat-
jes van een zeilschip over de 
Vaart, van een sloep met goede-
ren en wasmanden, en van een 
jaagpaard dat boten voorttrok 
over de Gooische Vaart naar 
Hilversum. Uiteraard ook af-
drukken van een turfschip, een 
Kortenhoefse roeiboot, pramen 
gevuld met hooi, melkbussen of 
mensen, motorschepen over het 
Hilversums Kanaal en beelden 
van binnenvaartschippers. En 
wist u dat je vroeger met een 
passagiersschip naar Artis kon? 
Het vertrekpunt was in ’s-Gra-
veland!

Op het land
In ’s-Graveland vertrok ook de 
paardentram, over het Noor-
dereinde en de Leeuwenlaan 
naar Hilversum. Paard en wa-
gen waren indertijd onmisbaar. 
Dat toonden de vele foto’s van 
o.a. een koets met vierspan, 
een trouw- en rouwstoet, een 
boerenkar met hooi, een rijtuig 
voor wasserijvervoer en een kar 
gevuld met kinderen. Want ook 
een dagje uit met school verliep 
met paard en wagen. 
De klompenboer maakte ge-
bruik van een hondenkar en 
veel andere venters gingen op 
pad met hun bakfiets. Een keur 
aan transportfietsen kwam in 
de tentoonstelling voorbij, vaak 
bereden door bakkers, maar 
ook door groente-, fruit- en 
kolenboeren. Wat later zag je 
de brom- en motorfietsen, met 
of zonder zijspan, en karren die 

met een motor werden aange-
dreven, zoals de viskar en de kar 
van de melkboer. Met de intrede 
van het gemotoriseerde verkeer 
kwamen ook de eerste garage-
bedrijven in het dorp, de benzi-
nepompen, de taxi’s, bussen en 
vrachtwagens, en natuurlijk de 
vuilniswagens naar de belt. 
Veel enthousiasme
Het kijken naar de foto’s riep 
veel enthousiaste reacties op. 
Mensen tuurden naar de beel-
den en probeerden de gezich-
ten te herkennen. Ze namen er 
de tijd voor en wezen anderen 
op wat ze zagen. Zo kwamen er 
steeds meer verhalen los, al lo-
pend langs de borden of zittend 
met een drankje en een hap-
je in ‘t partycentrum De Drie 
Dorpen. Samen herinneringen 
ophalen, met dank aan de His-
torische kring. Fijn dat er toch 
altijd weer mensen zijn die zich 
hiervoor inzetten en voor ons 
het verleden levend houden.

Vrijdag 30-11
Korp. Van Oudheus-
denkazerne
Voor kaarten zie:
wingsforaid.org/concert 

of voor info:
06-22455513

Wings For Aid 

in Concert
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Frisart gebruikte als kop dat re-
latief veel Bergers na de oorlog 
terecht stonden. Die conclu-
sie trok ik niet in mijn artikel. 
Uit de gegevens van het CABR 
(Centraal Archief Bijzondere 
Rechtspleging in Den Haag) 
blijkt dat er 60 namen van in-
woners uit Nederhorst den 
Berg staan vermeld in de da-
tabase van het CABR in Den 
Haag. Dat zijn namen van Ber-
gers die destijds door de poli-
tieke opsporingsdienst (POD)  
na de bezetting zijn verhoord 
wegens collaboratie en waar 
in de meeste gevallen ook een 
proces tegen is gevoerd. Een 
uitkomst van dat proces kon 
ook zijn dat iemand onschuldig 
werd bevonden.
Het percentage Bergers dat zich 
tussen 1946 en 1949 voor de 
rechter moest verantwoorden 
wegens vermeend landverraad 
ligt 0,3 % hoger dan het lan-
delijk gemiddelde van 2,1 %, 
schrijft Frisart. Dat kleine per-
centage is voor hem voldoende 
reden om te melden dat relatief 
veel Bergers voor de rechter 
stonden na de oorlog. Dat is 
een te selectieve interpretatie 
van de feiten. Om meer inzicht 
te krijgen in het collaboratie-
vraagstuk in Nederhorst den 
Berg en om harde conclusies 
te trekken zouden veel meer 
gegevens bekend moeten zijn. 
In 2014 diende ik een verzoek 
in bij het CABR om op weten-
schappelijke manier onderzoek 
te doen naar de naoorlogse 
zuivering van landverraders 

uit Nederhorst den Berg. Hier-
voor kreeg ik van het CABR 
uiteindelijk geen toestemming 
wegens de privacygevoeligheid 
van de dossiers. Zelfs 73 jaar na 
de oorlog blijkt dat dat nog een 
vaak heikel punt is. Het is im-
mers bepaald niet prettig voor 
kinderen of kleinkinderen als 
publiekelijk bekend wordt ge-
maakt dat naaste familie lid is 
geweest  van de NSB, gediend 
heeft aan het Oostfront of zich 
heeft verrijkt aan de Duitse be-
zetter. 

Geen morele meetlat
Mijn bedoeling was uiteraard 
niet om dat te melden, maar 
om over dit aspect in het dorp 
een geanonimiseerde con-
clusie te trekken over de aard 
van de collaboratiepraktijken 
en over het aantal personen 
dat daadwerkelijk is berecht. 
Als je niet weet wie er berecht 
zijn en waarom is het lastig om 
conclusies te trekken. En om 
meer achtergrond te krijgen in 
de (mogelijke) beweegredenen 
van de landverraders. Voor het 
onderzoek wilde ik de formele 
weg bewandelen. 
Het ging mij om vanuit histo-
risch perspectief te kijken naar 
Nederhorst den Berg in 1946. 
Niet om de morele meetlat 
te hanteren van goed of fout. 
Maar om te bestuderen met 
welke omstandigheden Bergers 
in 1946 te maken kregen. Daar-
toe behoort ook de bestudering 
van collaboratie in het dorp. 

Historie

Te weinig bekend om relatieve conclusies te trekken 
over Bergs oorlogsverleden 

Door: Mark Hilberts 

NEDERHORST DEN BERG-  In de jongste editie van Werinon, het 
magazine van de Historische Kring Nederhorst den Berg stelde 
ik een uitgebreid artikel samen over ‘Nederhorst den Berg in het 
eerste jaar na de bevrijding’. Ronald Frisart schreef er over in De 
Gooi- en Eemlander. 

Nederhorst den Berg werd 
door de inundatie in mei 1940 
getroffen waardoor een groot 
deel van de inwoners moesten 
worden geëvacueerd. In mei 
1945 werd het dorp opnieuw 
zwaar geraakt toen de Duitsers 
de Horstermeerpolder onder 
water lieten lopen. Onder de 
rook van Amsterdam leek het 
landelijke Nederhorst den Berg 
tijdens de oorlog een oase van 
rust, maar het was ook een ide-
ale plek voor onderduikers. Een 
grote razzia teisterde het dorp. 
Veel Bergers namen enorme 
risico’s om onderduikers van 
voedsel en onderdak te voor-
zien. Dat percentage meldt 
Frisart niet in zijn artikel. Het 
dorp lag in de hongerwinter op 
de route van veel Amsterdam-
mers  die op zoek waren naar 
een beetje eten om zich in le-
ven te kunnen houden. En voor 
het verzet waren de talrijke le-
gakkers en polders ideaal om 
illegale activiteiten te kunnen 
ontplooien. In 1946 is de oorlog 
voorbij. Er wordt getreurd om 
de slachtoffers. Beetje bij beetje 

wordt duidelijk wat zich heeft 
afgespeeld tijdens de bezetting. 
En nog steeds zijn er veel vra-
gen. 

Nederhorst onder water, 1940 
(foto: Hist.Kring NdB.)

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

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

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

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

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

NIEUWE LOCATIE
KIDSWERELD,

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

S P O T P O U R R I

O K T O B E R  2 0 1 3

O P E N   T E L I E R

T    L

S P O T J E S

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

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

 November nieuws

Open Atelier
Do. 8 en 22 nov. van 9.30 - 12.00 uur,
Locatie: Kidswereld
Platanenlaan 3 ( naast de voetbal-
kantine)

De Spotjes: Lampionnen
Zat. 10 nov. van 9.30 - 11.30 uur
Locatie: Kidswereld
Platanenlaan 3 (naast de voetbal-
kantine)

Handwerkatelier
Do. 29 nov. van 19.30 - 21.30 uur
Locatie: zie website

Kijk ook op onze website:
www.despotfabriek.nl

Woensdag 7 november is er 
van 10.00-12.00 uur in Biblio-
theek Gooi en meer, vestiging 
Loosdrecht een Themaochtend 
over huisautomatisering door 
De Slimme Jongens.

Maak je huis slim met domoti-
ca! De Slimme Jongens komen 
vertellen over de mogelijkhe-
den op het gebied van huisau-
tomatisering met betrekking 

tot energie, comfort en vei-
ligheid. Zij geven advies over 
energiezuinige verlichting, 
zonnepanelen, camera’s en 
beveiligingssystemen.  Heb je 
wensen op dit gebied en wil je 
meer weten, kom dan naar de 
themaochtend en laat je infor-
meren!
Iedereen is van harte welkom, 
de entree is vrij.

Themaochtend 
domotica

WEEKBLAD
WIJDEMEREN.NL

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,

met honderden 
views,

likes, enz.
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Cultuur

KORTENHOEF- Op donderdag 
8 november treden twee jon-
ge toonaangevende musici op 
in het Oude Kerkje: violist Niek 
Baar en celliste Ella van Poucke. 

Eigenlijk zou Ella vorig seizoen 
komen optreden bij Kunst aan 
de Dijk, maar zij mocht toen 
spelen op het prestigieuze Pre-
mio Chigiana in Siena. Ze won 
daar de hoogste prijs, the Gol-
den Star. Nu speelt zij samen 
met Niek Baar die dit jaar de 
felbegeerde titel ‘winnaar van 
het Nederlands Vioolconcours’ 
ontving in de categorie Oskar 
Back. Op het programma staan 
stukken van Johann Sebastian 
Bach, Ervín Schulhoff en Niels 
Gade.

Ella 
Ella van Poucke (1994, Amster-
dam) begon op zesjarige leeftijd 
met cello spelen aan het Ko-
ninklijk Conservatorium van 
Den Haag en studeerde vervol-

gens aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Haar debuut 
was als tienjarige in de Kleine 
Zaal van het Concertgebouw in 
Amsterdam. In 2008 won Van 
Poucke het Prinses Christina 
Concours en enkele maanden 
maakte ze haar solodebuut in 
de Grote Zaal van het Concert-
gebouw, waar ze samen met 
cellist Colin Carr het dubbel-
concert van Vivaldi uitvoerde. 
In 2010 won Ella de prijs voor 
het meest veelbelovende talent 
bij het Nationaal Cello Con-
cours. Ella van Poucke speelt 
op een Rombouts -cello die een 
anonieme weldoener aan haar 
uitleent.

Niek
Niek Baar (1996, Rotterdam) 
ontdekte in de Efteling zijn 
liefde voor klassieke muziek 
en met name voor de viool. 
Hij zag in het spookhuis een 
skelet de Danse Macabre van 
Saint-Saëns op viool spelen. Op 

achtjarige leeftijd werd hij toe-
gelaten op de School voor Jong 
Talent van het Haags Conser-
vatorium. Daarna volgde een 
volwaardige studie aan hetzelf-
de instituut en studeerde hij af 
aan het Hanns Eisler Conser-
vatorium van Berlijn met de 
hoogst mogelijke cijfers. Niek 
Baar heeft diverse concoursen 
op zijn naam staan, waaron-
der de International Solo Bach 
Competition in Londen, de 
Kersjesprijs in 2015 en in 2018 
het prestigieuze Oscar Back 
Concours.

Kaartverkoop 
Het concert vindt plaats op 
donderdag 8 november om 
20:15 uur in Het Oude Kerkje 
aan de Kortenhoefsedijk 168 
in Kortenhoef. Gratis parke-
ren. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.kunstaandedijk.nl of 
via de vaste voorverkoopadres-
sen: Wijnkoperij en Slijterij De 

Meenthof in Kortenhoef en Li-
bris Boekhandel Voorhoeve in 
Hilversum. 
Entree: € 21 | Donateurs van 
Kunst aan de Dijk Kortenhoef: 
€ 17. Het Oude Kerkje is open 

vanaf 19:30 uur. Er is vrije zit-
plaatskeuze. Een drankje is bij 
de prijs inbegrepen.

 

Een sublieme avond met jong aanstormend talent

ANKEVEEN- Op zondag 11 no-
vember gaat de 2e serie Bult-
pop concerten van start. Cover-
band ‘Out of The Attick’ doet de 
aftrap.

Bultpop is een serie popcon-
certen opgedragen aan pop-
stimulator en vriend van vele 
Ankeveners, Henk (Bult) Be-
zemer. Deze bijzondere man 

en vriend van vele Ankeveners 
was een grote stimulator in de 
ontwikkeling van het popge-
beuren in Ankeveen. Helaas is 
Henk Bezemer ons veel te vroeg 
ontvallen en willen we Bultpop 
aan hem opdragen en hem zo in 
onze gedachten houden!

Vanaf de zolder
De band ‘Out of The Attick’ 
oogstte vorig seizoen tijdens 
Bultpop zoveel succes dat zij dit 
jaar terugkeren. Het is een heer-
lijke, strakke coverband (met 
Ankevener Ruud Franken) met 
een zeer afwisselende repertoi-
rekeuze. Zij spelen nummers 
van The Beatles tot Genesis, van 
Eagles tot Status Quo. Bassist, 
drummer en gitaristen spelen 

Bultpop in Theater De Dillewijn al heel lang samen, (Joost den 
Draaijer wilde hen graag onder 
contract) en vormen een stevige 
basis. Ze worden aangevuld met 
3 jonge honden waarvan 2 zan-
gers met een bereik van rauw 
tot hoog. Alles bij elkaar staan 
ze garant voor een band met 
een fantastisch sound en met 
enorm veel plezier in het spelen 
van rockmuziek (er kan gedanst 
worden!). Ons vaste team met 
Thea en Karin (en Majella) tapt 
uw drankje. 

Charles Jansen van Musicplant 
sponsort ons door bij te dragen 
met apparatuur voor een extra 
goed geluid. Na afloop kan u 
weer terecht in Het Wapen van 
Ankeveen voor de reeds be-
faamde Blauwe Hap van Chef 
Stef.

Kaartverkoop
Zondag 11 november in The-
ater De Dillewijn. Stichts End 
57, Ankeveen. Zaal open 16.00 
uur. Aanvang 16.30 uur (be-
perkt zitplaatsen). Toegang € 
7.- aan de deur. Voorverkoop 
€ 6.- via het Wapen van Anke-
veen. Reserveren: 035-6561302. 
Kaarten inclusief Stefs Special 
vanaf 19.00 uur in het Wapen 
van Ankeveen: € 20.-. Volgende 
Bultpopconcerten: 3 februari en 
19 mei 2019. Zie ook www.de-
dillewijn.nl.

ANKEVEEN - Op zaterdag 3 no-
vember kunt u in Theater De 
Dillewijn deelgenoot worden 
van ‘Operatie Geslaagd’. U be-
leeft een muzikale tijdreis, die 
u zal beetpakken vanaf de ope-
ningsklanken en u pas weer 
loslaat na het laatste nummer. 

Erik Krikke was werkzaam in 
Afghanistan en viel ten prooi 
aan Posttraumatische Stress-
stoornis (PTSS). In de muzika-
le theatervoorstelling ‘Operatie 
Geslaagd’ neemt hij u mee naar 
zijn ervaringen die daar de aan-
leiding voor waren. Maar ook 

over hoe hij op eigen kracht, 
met hulp van zijn thuisfront en 
van zijn vrienden, inmiddels 
weer volop in het leven staat. 
‘Operatie Geslaagd’ staat garant 
voor een avond muziektheater 
die raakt. 

‘Operatie Geslaagd’ verhaalt op 
aangrijpende wijze over Erik, 
die tijdens zijn werk getrauma-
tiseerd raakte. Hij vertelt over 
de ervaringen die aanleiding 
gaven tot PTSS en de vernie-
tigende impact die het heeft 
gehad op hem en zijn omge-
ving. De verhalen worden on-

dersteund en afgewisseld door 
zowel wereldberoemde als 
eigengemaakte songs van de 
band 7even Bridges.  ‘Opera-
tie Geslaagd’ is inmiddels een 
bekende titel, een unieke com-
binatie van het gelijknamige 
boek, theater en muziek. Laat 
u verrassen en verrijken door 
deze bijzondere muzikale voor-
stelling. 

Zaterdag 3 november. Aanvang 
20.15 uur. Kaarten à € 19,- via 
www.dedillewijn.nl

Indringende voorstelling in Theater De Dillewijn
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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 2.0 Bose Aut.      Roodmet.  08-2012         39000 km 12800,-
Espace Dynamique 2.0-T      Zwartmet  01-2006      177000 km   8000,-
Peugeot 3008 Executive 1.6      Blauwmet.  11-2012      115000 km 10975,-
Chevrolet Kalos 1.4 5drs      Zwartmet.   01-2006      173000 km  2250,-
Dacia Logan 1.6 MCV      Zilvermet.  01-2008      240000 km  2250,-

Door: Herman Stuijver

Hartverwarmend was het om 
te zien dat het saaie Wijkge-
bouw aan het eind van de herf-
stvakantie was omgetoverd 
tot een bont versierd Prinses-
senpaleis met 80 prinsesjes in 
kleurrijke jurkjes. Nog mooier 
was dat de opbrengst geheel 
ten goede komt aan de actie 
‘Princess Blessings’. 

Miriam Blom overleed op zes-
jarige leeftijd. Ze woonde met 
haar ouders voor de zending in 
Albanië en voelde zich erg be-
trokken bij kinderen in armoe-
de. Miriam verkleedde zich het 
liefst dagelijks als prinsesje. 
Daarom zijn haar ouders ‘Prin-
cess Blessings’ gestart, waarmee 
zij nieuwe prinsessenjurken 
kopen voor meisjes in armoe-

degebieden. De entree bedroeg 
€ 10-, dus dat was een mooie 
start, naast alle bijdragen van 
sponsors die belangeloos mee-
deden. 
De zaal was propvol met al-
lemaal meisjes in voorname-
lijk roze, lichtblauwe en gele 
jurken, met gouden kroontjes 
of schitterende tiara’s, lange 
sluiers en tot in de puntjes ver-
zorgde kapsels. Een feestelijke 
aanblik. Het Wijkgebouw was 
bijzonder fraai ingericht, met 
veel ballonnen, spiegels en an-
dere sfeervolle decoratie. 
Heraut Henny Lugtenaar (van 
het Wijkgebouw) deelde gul 
ijsjes uit aan de dametjes. Als 
de bel ging verhuisde een groep 
naar een andere activiteit. Er 
was veel te doen: boom versie-
ren, schilderijlijstjes knutselen, 
cupcakes verorberen, schmin-

Goed doel
Prinsessenpaleis voor goed doel 

ken, nagels lakken en prenten 
kleuren. Boven kon je boven 
lekker onderuit gezakt luiste-
ren naar een prinsessenver-
haal en op het podium kon je 
een prinsessendansje oefenen. 
Het prinsessen- gedoe blijkt 
een subcultuur te zijn, want 
alle meisjes waren verkleed en 
babbelden honderduit over 
hun outfit of keken verlekkerd 
in de spiegels. Het werd hele-

maal hilarisch toen de ‘echte’ 
Disney-prinsessen binnenkwa-
men. De kinderen kenden ze 
allemaal en keken verheerlijkt 
op naar hun heldinnen: Elsa, 
Anna, Ariel, Tiana, Belle, Sop-
hia, Tinkerbel en Sneeuwwitje. 
Het hoogtepunt voor alle 80 
meiden was een fotoshoot met 
de volwassen prinsessen in wis-
selende samenstelling. 
Complimenten aan de organi-

satie die ervoor zorgde dat alle 
prinsesjes zich thuis voelden. 
Laten we hopen dat heel veel 
meisjes in armoede ook mogen 
genieten van die mooie prin-
sessenjurkjes. Mocht u deze 
actie willen steunen? Giften 
kunnen per bank worden over-
gemaakt naar: 
NL86 RABO 0163820643 t.n.v. 
Herv. Gem. te Katwijk aan Zee 
o.v.v. Princess Blessings.

Feestmiddag voor 
alle ouderen 
Op zaterdag 3 november is 
er een Feestmiddag voor alle 
ouderen, vanaf 65+, van Ne-
derhorst den Berg, in de Berg-
plaats met medewerking van 
het Shantykoor Windstilte ter 
gelegenheid van Willem van 
Diermen zijn verjaardag. Van 
Diermen heeft een legaat na-
gelaten voor de ouderen in het 

Vechtdorp. De zaal is open van 
af 14.00 uur. Autovervoer is 
mogelijk, u kunt zich hiervoor 
opgeven bij Henny Pos: tel: 
0294- 254515. Deze feestmid-
dag wordt u aangeboden door 
De Willem van Diermen Stich-
ting.

Gevraagd Tandartsassistent(e)

Tandartspraktijk Koolhaas aan de 
Overmeerseweg  13 te Nederhorst den Berg is 

op zoek naar een
enthousiaste tandartsassistent(e).

Onze praktijk bestaat uit meerdere assistentes 
en een mondhygiëniste.  Om deze reden

zoeken wij een teamplayer  die bij ons past.
Voel jij je aangesproken dan nodigen wij je 

graag uit voor een gesprek.
Gevraagd: 

Per direct zijn wij op zoek naar een assistente 
voor de woensdag . Eventuele uitbreiding in de 

toekomst  behoort tot de mogelijkheid . 
Ervaring is een vereiste. 

Bel gerust voor het maken van een afspraak bij Otto 

Koolhaas  en Wenda Rodenburg  0294-252714 



Woensdag 31 oktober 2018 Weekblad Wijdemeren  13

Ondernemers Door: Herman Stuijver

Stem op de Ondernemer van het Jaar
WIJDEMEREN- VVD- wethou-
der Jan Klink wil er echt werk 
van maken: Ondernemer van 
het Jaar. Dus presenteerde hij 
nogmaals de 3 overgebleven 
kandidaten. U kunt stemmen 
t/m zondag 11 november op: 
www.wijdemeren.nl/onderne-
mersverkiezing. 

Deze eerste editie, in samen-
werking met Ondernemend 
Wijdemeren, ligt de focus op 
‘startende ondernemers’. Uit 32 
ondernemers (15: Loosdrecht, 
7: Nederhorst den Berg, 5: 
Ankeveen, 4: Kortenhoef en 1: 
’s-Graveland), werden er drie 
door een vakjury geselecteerd 
op motivatie, innovatie, lokale 
betrokkenheid en groeipoten-
tie. Dat zijn Mats Smit, Roald 
Wentink en Vincent van Heijst. 

Mats Smit 
De jonge Mats Smit uit Neder-
horst den Berg werkte als res-
taurant kok. Daar kwam hij in 
aanraking met de betere patis-
serie, onder andere in Okura, 
Amsterdam. Geteld bij het feit 
dat hij graag zijn eigen beslis-
singen neemt, deed die erva-
ring hem besluiten om te star-
ten met Smit’s Delicious. Mats 

maakt op ambachtelijke wijze 
bonbons in een nieuw creatief 
jasje. In plaats van de standaard 
alcohol- en pralinevulling 
verwerkt Mats vooral nieuwe 
smaken in zijn chocolade. In 
combinatie met het gebruik 
van mooie kleuren leidt dit tot 
prachtige culinaire creaties. Nu 
levert hij vooral aan 15 restau-
rants in het hogere segment. 
In de toekomst hoopt hij zijn 
markt uit te breiden naar par-
ticulieren en andere afnemers. 
Zie ook: www.smitsdelicious.nl

Roald Wentink
Loosdrechter Roald Wentink 
maakte ook een carrièreswitch. 
Van de horeca stapte hij over 
op het creatief werken met me-
taal en verlichting. Zijn bedrijf 
Steigerverlichting.nl verlicht 
via een webshop aanlegstei-
gers in heel Nederland. Daarbij 
heeft Roald bolders en lampen 
tot één multifunctioneel pro-
duct gecombineerd. Inmiddels 
bestaan van dit product zeven 
verschillende typen. Die stei-
gerlampen zijn duurzaam, ze 
werken zuinig op LED-lampen 
(12 volt; 0,7 watt) en zijn zee-
waterbestendig. In de toekomst 
wil hij het assortiment verder 

uitbreiden om zijn klanten 
nog beter te kunnen bedienen. 
Denk daarbij aan spotjes, an-
ti-slipstrips en zelfs vlonder-
hout. Roald wil niet alleen zijn 
producten verkopen, maar kan 
ook installeren. Zie ook: www.
steigerverlichting.nl 

Vincent van Heijst 
De nieuwe inwoner van Neder-
horst den Berg werkte in het 
verleden als koeltechnisch ser-
vicemonteur. Hij constateerde 
dat cv- bedrijven en klimaat-

firma’s vaak langs elkaar heen 
werken. Hij wil met de Therm-
groep die twee specialismen 
combineren. Zo zag hij in Japan 
hoe je de techniek van een air-
co van -20 ook omgekeerd kunt 
laten werken. Met zijn onder-
neming bundelt Vincent ken-
nis en kunde van zijn netwerk 
om zo tot duurzame oplossin-
gen te komen. De Thermgroep 
adviseert en implementeert 
verschillende energiebesparen-
de warmtepomp-oplossingen 
voor woningen en industrië-
le bedrijven. Daarbij gaat het 

(v.l.n.r.) Mats Smit, Vincent van 
Heijst en Roald Wentink 

hem vooral om maatwerk, niet 
voor elke bestaande woning is 
een warmtepomp de beste op-
lossing. In de toekomst wil de 
onderneming ook in andere 
sectoren bijdragen aan ver-
duurzaming. Zie ook: www.
thermgroep.nl.

door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG – Na-
dat Steven Voorn op krachtige 
doch soepele wijze de stress uit 
mijn nek en schouders heeft 
weg gemasseerd, kijk ik eens 
rond in zijn nieuwe Feel -mas-
sagepraktijk, gevestigd aan de 
voorkant van sporthal De Blijk. 
Het ziet er perfect uit.

“Dat het zo mooi is geworden, 
heb ik voornamelijk te danken 
aan mijn vader Jaap die samen 
met oom Krijn weken heeft 
gebuffeld om van een verwaar-
loosde bergruimte een mooie 
praktijk te maken. Zonder hen 
was het niets geworden” opent 
Steven Voorn. En inderdaad, 
een muur die de wachtruim-
te met keuken scheidt van de 
massageruimte, een toilet, een 
berghok, twee grote ramen met 
het Feel-logo, alles in zachte 
witte en mintgroene kleuren, 
het oogt professioneel en gast-
vrij. 
“Tja, die kleuren zeggen me 
niet veel” vertelt Steven met 
enige zelfspot. Hij verloor ruim 
tien jaar geleden het zicht op 
beide ogen. De praktijk van Ste-
ven Voorn heet niet voor niets 

‘Feel’, want met zijn handen kan 
een sportmasseur wonderen 
verrichten. Het zou wel eens 
zo kunnen zijn dat een blinde 
masseur een meerwaarde heeft. 
“Het enige middel dat ik heb, 
met mijn 100 procent blind-
heid, is mijn gevoel. Bij mij is 
dat sterker ontwikkeld dan bij 
een gemiddelde masseur. Waar 
een ander door een bepaalde 
waarneming misschien uitgaat 
van een veronderstelling, kan 
ik alleen maar vertrouwen op 
mijn handen”, zegt de afgestu-
deerde sportmasseur die ook 
lid is van het Nederlands Ge-
nootschap voor Sportmassage. 
Steven heeft een AGB-code als 
sportzorgmasseur, een status 
die je wel moet onderhouden. 
In 3 jaar tijd moet je diverse 
cursussen / workshops volgen 
om up-to-date te zijn. Recent 
volgde hij een cursus Trigger-
point waarbij je met je vingers 
oneffenheden in de spieren af-
zoekt. 

Adviezen
Naast een degelijke massage 
kun je bij deze Berger ook te-
recht voor adviezen. Steven 
weet veel van het menselijk 
lichaam, waarbij hij soms ook 

doorverwijst naar collega’s. Met 
manueel therapeut Hans Vuur-
mans heeft- ie een prima sa-
menwerking. Een verschil met 
een fysiotherapeut is dat een 
(sport)masseur geen diagnose 
mag stellen en geen pathologi-
sche behandeling als hernia of 
oedeem mag uitvoeren. In dat 
geval verwijst hij door naar een 
arts of fysiotherapeut. 
Volgens Voorn komt het over-

grote deel van de cliënten voor 
een ontspanningsmassage. Een 
uurtje kost 35 euro, een half 
uur de helft. Daarnaast kunt 
u bij ‘Feel’ terecht voor sport-
massage, hot-stone, stoel- en 
hoofdhuidmassage, zwanger-
schapsmassage en African sty-
le. Steven heeft zich bovendien 
gespecialiseerd in blessurepre-
ventie. Daarvoor gebruikt hij 
verschillende technieken om 

de spieren te tapen en te voor-
zien van bandages. Een bezoek 
aan deze sportmasseur is aan-
bevelenswaardig. U moet zeker 
eens bellen met Steven Voorn 
(06-12751935).  Zie ook: www.
massagepraktijkfeel.nl 

Steven met zijn onmisbare geleide-
hond Trooper

Massagepraktijk Feel van Steven Voorn verhuisd naar De Blijk



Woensdag 31 oktober 201814 Weekblad Wijdemeren

Tien van Rood- 
competitie nadert 
het einde

Bodemdaling en Nota Peilbeheer
Vanaf 19 oktober tot en met 27 november kunt u uw mening geven over de Nota 
Peilbeheer 2019 en de Strategie Bodemdaling. Hierin staat beschreven dat Water-
schap Amstel, Gooi en Vecht bij het nemen van peilbesluiten rekening gaat houden 
met de daling van de bodem. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het eerste water-
schap dat dit gaat doen.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater, veilige dijken, 
goede doorgang van vaarwegen, het waterpeil en de kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied 
van de Amstel, de Vecht en in het Gooi. Alle beleidsvoorbereidende en uitvoerende werkzaamheden worden 
verricht door Waternet.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam, www.agv.nl

Waarom is dit nodig?
Grote delen van ons gebied zijn veengebieden, 
waar de bodem langzaam daalt. Dit maakt 
het moeilijker om het water goed te beheren. 
Landbouwgronden, huizen, wegen, en tuinen 
zakken weg. Door bodemdaling komen 
broeikasgassen vrij. Daarom wil het waterschap 
deze daling in samenwerking met bewoners, 
organisaties en overheden afremmen. Dat 
willen we doen door vanaf 2030 de waterpeilen 
anders vast te stellen. Als we afspraken kunnen 
maken over het afremmen van bodemdaling 
volgt het waterpeil de bodemdaling volledig. 
Anders volgen we vanaf 2030 de bodemdaling 
nog voor maximaal 75%.

Samen met bewoners 
De bodemdaling aanpakken kunnen we als 
waterschap niet alleen. Samen kunnen we 
de mogelijkheden voor het remmen van de 
bodemdaling verkennen. We willen dat mensen 
de grond zoveel mogelijk op dezelfde manier 
kunnen blijven gebruiken als nu. Daar gaan we 
rekening mee houden bij het vaststellen van 
de waterpeilen. In de komende 10 jaar willen 
we samen met bewoners goede afspraken 
maken. Zo kunnen we voor elk gebied de juiste 
maatregelen nemen.

Bijeenkomsten 
Het waterschap organiseert een aantal bijeen-
komsten om in gesprek te gaan over de voorge-
stelde aanpak, de nota toe te lichten en vragen 
te beantwoorden. Agrariërs en natuur- 
organisaties kunnen terecht op donderdag  
8 november om 19.00 uur in Wilnis en op maan-
dag 12 november om 19.00 uur in Ouderkerk 
aan de Amstel. Daarnaast is er een bijeenkomst 
voor de vastgoedsector op woensdag  
7 november op het hoofdkantoor van Waternet 
in Amsterdam. Deze begint om 15.00 uur.

Wilt u een van deze bijeenkomsten bijwonen? 
Stuur dan een mail met uw naam en naar welke 
bijeenkomst u wilt komen naar pob@waternet.
nl. U krijgt dan per mail een bevestiging met de 
exacte locatie. 

U kunt het concept van de nota Peilbeheer en 
van de strategie Bodemdaling opvragen via 
www.agv.nl/inspraak, of u kunt langskomen op 
het hoofdkantoor van Waternet in Amsterdam.

Amsterdam, 31 oktober 2018

Vanuit de KWVL (Koninklijke 
Watersport-Vereeniging Loos-
drecht) werden de Nederland-
se kampioenschappen Laser 
Sprint en het Nederlands kam-
pioenschap Laser Master Sprint 
gehouden (leeftijd boven 35 
jr.). Het concept van dit Neder-
lands kampioenschap Laser 
Sprint was veel wedstrijden op 
een dag varen van gemiddeld 
15 minuten per keer stuk.  De 
planning was om over twee 
dagen 16 wedstrijden te varen.

Wedstrijdleider Erik Koekoek 
keek vooraf met grote zorg naar 
de weerberichten. De windver-
wachting was minimaal. Maar 
de wind kwam toch en met 8-10 
knopen was het beide dagen 
goed zeilweer. Elke dag konden 
de geplande 8 wedstrijden ge-
varen worden. Na de series op 

zaterdag werd de vloot van 54 
boten in Gold ,Silver, Bronze en 
Emerald Fleet opgedeeld. Het 
deelnemersveld was bijzonder 
sterk. Zowel voor de Standard- 
als de Master-klasse had zich ie-
dereen die maar iets voorstelt in 
die klasse zich aangemeld.

Uiteindelijk werd Yuri Hummel 
uit Almere de Nederlands Sprint 
Kampioen. Gevolgd door Serge 
Kats die als tweede en Eduardo 
van Vianen als derde eindigden. 
Bij de Masters werd door zijn 
tweede plaats in het eindklasse-
ment Serge Kats ook kampioen 
bij de Masters (> 35 jr.) 

De beste vrouwelijke deelne-
mers was Daphne van Veen 
van KWV de Kaag, die ze-
vende werd. Ook het resultaat 
van de jongste deelnemer mag 

genoemd worden. Dat was de 
15-jarige Ties Wijbinga van de 
KWVL, die net uit de jeugd-
boten komt. Hij werd in dit 
zeer sterke veld 9e. Een echte 
belofte voor de toekomst! Om 

aan te tonen dat niet alleen de 
jeugd goede resultaten haalde, 
bewijst Bart Schipper, die met 
zijn 67 jaar de oudste deelnemer 
was. Hij werd eerste bij de Great 
Grand Maters. 

Volledige uitslagen: www.kwvl.
nl/zeilen/uitslagen (ook in 
blauw)

Foto: Pieter Bas Hendriks

NK-Sprint Lasers op Loosdrecht groot succes

WEEKBLAD WIJDEMEREN.NL

ANKEVEEN - Donderdag 1 no-
vember wordt de 11e speel-
ronde al weer geplaatst. Met 
de dubbele speelronde in de-
cember is de competitie dus 
in de slotfase beland. De strijd 
over wie zich eind december 
kampioen mag noemen is nog 
niet beslist, want er zijn nog 
niet genoeg punten te winnen. 

En te verliezen door de favorie-
ten, want omdat het zo dicht bij 
elkaar ligt, kan elke ‘ketser’ fa-
taal zijn. Zeker is wel dat Peter 
Spoor en Bert Hilhorst goede 
papieren hebben. Zij speelden 
een sterk halfjaar, maar heb-
ben zij daarmee wel voldoende 
punten bij elkaar gecarambo-
leerd? Gezien de krachtsver-

houdingen is het allerminst ze-
ker dat een van de twee zich tot 
kampioen mag laten kronen. 
Genoeg kapers op de kust. Een 
telg uit de altijd ruim vertegen-
woordigde familie Schouten 
bijvoorbeeld of good old Dick 
Bouwman, niet voor niets win-
naar van september. Of kan Ed-
win Hilhorst zijn keu nog in de 
wielen steken van broer Bert? 
Of doet Richard Spoor dat bij 
broer Peter? En vlak meervou-
dig winnaar René de Rooij niet 
uit! Het is allemaal mogelijk. U 
kunt zelf ook invloed uitoefe-
nen! Hoe? Door donderdag 1 
november mee te komen doen. 
Aanvang 21.30 uur in het Wa-
pen van Ankeveen.

NEDERHORST DEN BERG- De 
tent is geplaatst, dat betekent 
dat het ijs er alweer bijna aan-
komt, maar eerst komen nog 
een paar voorverkopen op het 
Willie Dasplein aan de Voor-
straat, t.w. 3 november en 10 
november van 10.00 – 16.00 
uur.  
Op 17 november tijdens de 
intocht van Sinterklaas (in de 
Bergstube van 17.00- 19.00 
uur) is echt de laatste moge-
lijkheid om de certificaten met 
korting te kopen. De opening 

van de 11e editie is op 23 no-
vember (11e maand), dan gaan 
we verzamelen op het Willlie 
Dasplein en het thema is dit 
jaar ‘Carnaval’ (11e van de 11e). 
Leuk als je in dit thema mee-
doet.  En weet je wat, er zijn 
hele leuke prijsjes te winnen, 
voor diegene die het meest car-
navalesk is. Dus zet het vast in 
je agenda, want het wordt weer 
spectaculair.  

Nederhorst on Ice 
goes carnaval 
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Sport

Voetballen in ’s-Graveland 

Ruime winst op Sporting Almere 
Deze week werd een 3-0 voor-
sprong niet verspeeld, maar juist 
uitgebouwd naar een ruime 7-0 
overwinning. Doelpuntenma-
kers Daan Verdam (3x), Jimmy 
Reijnders, Ramon Bouwman, 
Roland Haselager en Wout Ro-
meijn die de allermooiste maak-
te: een schitterende vrije trap in 
de linkerbovenhoek. Een uitge-
breid verslag op www.svsgrave-
land.nl. 
   

Senioren
Het 2e en 3e leden hun eerste 
verlies. Voor het 2e betekende 
dat een verlies in een rechtstreeks 
duel met medekoploper Hoog-
landerveen 3, dat in de mindere 
2e helft binnen een minuut twee 
keer toesloeg (2-1). Het 3e ver-
loor van Abcoude 6 (0-2). Winst-
partijen waren er voor de beide 
35+ teams. 35+1 uit bij koploper 
Nieuw Utrecht. 35+2 thuis tegen 
nummer laatst Abcoude. 

ZA2
Na de nederlaag in de openings-
wedstrijd is ZA2 zonder ongesla-
gen gebleven en wint het overtui-
gend zijn wedstrijden. Afgelopen 
zaterdag werd Olympia ’25 4 met 
4-0 verslagen.

Jongens onder 11
JO11-1 hield de in het derde 
kwart genomen 6-3 voorsprong 
vast, hoewel Argon JO11-1 
terugkwam tot 6-5. Het blijft 

Voetballen in Nederhorst  

Slecht spelend elftal verliest vooral voor rust
Na het te verwachten verlies 
eerder in de week voor de beker 
tegen Huizen wist Nederhorst 
ook in de uitwedstrijd tegen 
Sporting’70 geen punt mee te 
nemen. Voor de rust leek het 
nergens op wat de Bergers lieten 
zien. Het kwam nauwelijks tot 
een goed opgezette aanval en er 
werd wel heel veel ruimte weg-
gegeven. Na 14 minuten was het 
raak toen Steven Stijvers onder 
een bal dook er geen rugdek-
king was en de 1-0 viel. Op het 

half uur werd het 2-0 toen een 
lange bal over de verdediging 
viel. Nederhorst grossierde in 
fouten. Na rust kreeg Neder-
horst een groter aandeel in de 
wedstrijd en zelfs doelkansen. 
Zelfs twee domme directe rode 
kaarten voor de thuisploeg hiel-
pen Nederhorst niet, want vlak 
voor tijd viel nog de derde te-
gentreffer. 

Senioren
De uitwedstrijden van zowel het 

tweede als vierde leverden geen 
punten op. Het tweede verloor 
met 1-0 bij AS’80 en Nederhorst 
4 met 5-2 bij Ouderkerk. Neder-
horst- 3 speelde een thuiswed-
strijd tegen FC Almere en pakte 
met 4-2 de volle winst.

Jeugd
De meiden O19-1 herstelden 
zich knap na het forse verlies 
van vorige week in de beker. Nu 
werd HBOK MO19-1 met een 
5-2 nederlaag terug gestuurd 

naar Zunderdorp. De JO19-1 
konden weinig uitrichten in de 
wedstrijd tegen koploper FC Al-
mere en verloren dan ook met 
ruime cijfers.

Vrouwen
Met een delegatie van maar 
liefst 50 supporters uit Neder-
horst o.l.v. animator Gaby Tim-
mermans zal het Nederlands 
vrouwenteam gesteund worden 
in de wedstrijd tegen Zwitser-
land op 9 november in een uit-

verkocht stadion Galgenwaard.

Algemene Ledenvergadering
De ledenvergadering staat ge-
pland op maandag 19 novem-
ber en begint om 20.15 uur in 
het clubgebouw op Meerzicht. 
Iedereen wordt van harte uitge-
nodigd aanwezig te willen zijn.
Voor meer info www.vvneder-
horst.org of facebook.

Marie-Flore Europees kampioen
Afgelopen weekend werd 
Marie-Flore Redegeld Euro-
pees kampioen jiu jitsu in de 
categorie -18 jaar, -63 kg. Een 
geweldige prestatie, vooral 
omdat het de eerste keer was 
dat ze door de Nederlandse jiu 
jitsubond geselecteerd was om 
deel te nemen aan dit kampi-
oenschap. 

In Marie-Flores poule waren 
14 landen vertegenwoordigd. 
De eerste wedstrijd tegen de 
Russische Margarita Ilina won 
Marie-Flore overtuigend, net 

als de tweede wedstrijd tegen 
de Griekse Christina Karacha-
lia: binnen één minuut was de 
wedstrijd met full ippon beslist 
in het voordeel van Marie-Flore. 
De halve finale tegen de 
Sloveense Lena Kostanjsek won 
Marie-Flore op punten. Daarna 
was ‘t wachten op de finale te-
gen de Duitse Luzie Grutke, die 
pas laat in de middag gepland 
stond. Drie weken geleden had-
den deze twee dames elkaar ook 
al getroffen tijdens het German 
open, waarbij Marie-Flore, na 
een verlenging van de wedstrijd 

van 2 minuten, van Grutke ge-
wonnen had. Grutke was dus 
extra gemotiveerd om vandaag 
revanche te nemen. Helaas voor 
haar liep het anders: Onder luid 
gejuich van alle Nederlandse 
fans lukte het Marie-Flore haar 
voorsprong van slechts 1 punt 
verschil te behouden: wát een 
spannende finale! Bondscoa-
ches Taco Morren, Barry van 
Bommel, teamcoach Theo Ha-
gen en meester Bert van Haren 
van judoschool van Haren in 
Hilversum kunnen heel trots 
zijn op hun fighter Marie-Flore.

Door: Marc Degekamp en Ad van Benschop

hierdoor koploper in de ster-
ke hoofdklasse. JO11-2 speelde 
twee weken geleden de laatste 
wedstrijd (1-2 gewonnen), maar 
speelde in de herfstvakantie niet. 
De wedstrijd van JO11-3 tegen 
ASC Nieuwland JO11-3 was een 
ongelijke strijd. Na de 1-1 scoor-
de JO11-3 er lustig op los, won 
het ruim (13-1) en staat het op 
doelsaldo bovenaan. 
 
Geen succes voor VRouwen
Beide teams moesten hun meer-
dere erkennen in hun tegenstan-
ders. Het versterkte ’t Gooi VR3 

was duidelijk beter dan VR1, dat 
ondanks een 0-1 voorsprong met 
8-1 won. Thuis verloor VR2 met 
1-4 van TOV.

Beaujolais Primeur
U kunt de Beaujolais komen 
proeven op vrijdag 16 november. 
Onder het genot van goed gezel-
schap, de nodige kazen, de trico-
lore en voor de liefhebbers een 
bokbier of een frisje, wordt het 
als vanouds een gezellige avond. 
Zowel voor leden als niet leden!

Wij, Tim, Annika, Femke (uit 
Kortenhoef) en Robin gaan op 
24 november a.s. naar het Eu-
ropees Kampioenschap Rope 
Skipping in Slowakije. Rope 
skipping is touwtje springen op 
hoog niveau. Om naar het EK 
te gaan, is er geld nodig voor 
touwen, nieuwe kleding, maar 
ook voor de reis en het verblijf 
in Slowakije. Als u wilt mee-
helpen om onze droom te ver-
wezenlijken, kunt u ons spon-
soren via onderstaande site. 
Wij gaan voor goud en willen 

Nederland omhoog helpen in 
deze fantastische sport! Zie 
ook: www.getfunded.nl/cam-
pagne/2026-ek-rope-skipping.

Support de Rope- skippers

Rope skippers, met Femke 2e van 
links
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Maar liefst 10.000 gratis slabjonen en spuitbussen werden aange-
vraagd bij de ANWB om afgelopen weekend in heel Nederland met 

felgele krijtverf de tekst ‘Zet je licht aan’ neer te zetten. Zo ook op het 
fietspad bij de Smidsbrug in ’s-Graveland. Een mooie actie als ‘hint’ 

voor alle fietsers.

Nieuws Club 4711
 
Uitslag + stand herfsttoer-
nooi biljarten
Maandag 22 okt.: M. Verlaan 
– M. Zieleman 1-1, B. Worp 
– Mw. D. Giavarra 2-0, J. van 
Greuningen – W. Clements 
0-2
Stand aan kop: B. Worp 4-15, 
Mw. T. Bos 4-13, W. Cle-
ments 4-12

Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 25 okt.: J. Kloos-
terman – M. v.d. Velden 0-2, 
M. Verlaan – P. van ‘t Kloos-
ter 0-3, W. Lam – W. Cle-
ments 3-0
Stand aan kop: P. van ‘t 
Klooster 6-14, W. Lam 5-9, 
M. v.d. Velden 6-9, M. Ver-
laan 6-8

Programma
Donderdag 1 nov. 20.00 uur: 
BV Overmeer tegen Bil-
jartclub 4711 (5-kamp De 
Buuren)
Maandag 5 nov. 19.30 uur: 
herfsttoernooi Biljartclub 
4711

Openingstijden + contactge-
gevens
Clubhuis + bar open op vrij-
dag van 14.30 tot 20.30 uur 
(ook voor niet-leden)
Adres: Overmeerseweg 5a te 
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58

lotnummer   Prijs

1407 1 € 175,- contant
3416 2 bon Spiegelhuys twv. € 75,-
743 3 bon Brinkers twv. € 45,-
3605 4 bon Sanny sport twv. € 38,50
0459 5 bon kwekerij Kostelijk twv. € 30,-
2864 6 bon schoonheidssalon Gerda v/d Berg twv.
  € 25,-
1477 7 bon AH twv. € 20,-
0402 8 bon kwekerij Kostelijk twv. € 20,-
1773 9 bon Golden Crown twv. € 20,-
0838 10 bon Kroon 2-wielers twv. € 20,-
1036 11 bon Heleen hairstyling twv. € 18,50
0363 12 bon Lydi bloemsierkunst twv. € 15,-
3469 13 bon slagerij Ton Vernooij twv. € 15,-
3289 14 bon Kniphoekje twv. € 15,-
3163 15 bon de 7 Heerlijkheden twv. € 15,-
1525 16 bon bloembinderij Passiflora twv. € 15,-
2115 17 bon kwekerij Kostelijk twv. € 15,-
3268 18 bon Charley’s twv. € 15,-
1588 19 bon de 7 Heerlijkheden twv. € 15,-
0198 20 bon La Papillotte twv. € 15,-

lotnummer   Prijs

3593 21 bon Creajuul twv. € 15,-
2620 22 bon pizzeria twv. € 10,-
3710 23 bon visboer donderdag twv. € 10,-
2652 24 bon ‘t Stoepje twv. € 10,-
2464 25 bon Happy Food twv. € 10,-
0748 26 bon kaasboer twv. € 10,-
0796 27 bon Uzun kledingreparatie twv. € 10,-
0415 28 bon visboer zaterdag twv. € 10,-
0395 29 bon ‘t Stoepje twv. € 10,-
0395 30 bon Happy Food twv. € 10,-
0895 31 bon visboer donderdag twv. € 10,-
2218 32 bon Daalder kaas twv. € 10,-
2268 33 bon visboer zaterdag twv. € 10,-
1475 34 bon Golden Crown twv. € 20,-
2225 35 plant 
0433 36 herfstcake stroopwafel caramel 
0988 37 2 kandelaars
1647 38 haarpakket
3736 39 autopakket
1631 40 2 theemokken 

Uitslag bazaar 
Onderstaand vindt u de uitslag van de loterij van de bazaar van de Protestantse Gemeente, waarbij wij onze sponsors heel hartelijk 
bedanken voor hun bijdrage aan de bazaar. 




