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Aangrijpend verhaal Erik
Krikke in ‘Operatie Geslaagd’

Door: Saskia Luijer

ANKEVEEN – Hoe ga je om er-
varingen die zo heftig en in-
dringend zijn dat ze je belem-
meren om door te gaan met 
je leven? Afgelopen zaterdag 
vertelde ex-militair Erik Krikke 
zijn aangrijpende verhaal in 
Theater De Dillewijn tijdens de 
muzikale voorstelling ‘Operatie 
Geslaagd’. 

In de zomer van 2007 werd 
Steenwijker Erik Krikke uit-
gezonden naar Afghanistan. 
Hij werkte als operatieassis-
tent in het Militair Hospitaal 
in Utrecht en keek uit naar zijn 
missie in oorlogsgebied. Vak-
inhoudelijk zou het een inte-
ressante periode worden, een 

verrijking van zijn leven. ‘Kyrie 
eleison, down the road that I 
must travel’ spelen de musi-
ci van pop-rockband 7even 
Bridges. Heldere meerstem-
mige zang waar verwachting 
uitspreekt. Gevolgd door het 
nummer ‘Teach your children’ 
van Crosby, Stills, Nash and 
Young. Want hoe spannend 
en hoopvol de uitzending naar 
’t verre Azië ook was, het af-
scheid nemen van z’n vrouw 
en twee kleine kinderen viel ‘m 
zwaar.

Goed werk doen
In Kamp Kandahar zou Krikke 
goed werk gaan doen. Oorlog-
schirurgie, met beperkt aantal 
mensen en middelen gewon-
den opvangen in de strijd tegen 

de Taliban. Heldhaftig en luid 
klinkt het ‘All Together Now 
(in no man’s land)’ van The 
Farm. De rauwe werkelijkheid 
was echter veel heftiger. Erik 
zag de meest gruwelijke letsels 
voorbijkomen. Kapotgescho-
ten mensen, opgeblazen men-
sen. Jong, oud, man en vrouw, 
burgers en soldaten. ‘t Greep 
‘m zoveel meer aan dan hij van 
tevoren had gedacht. Zijn team 
redde veel levens, maar verloor 
er ook veel. Soms konden ze 
niets meer voor de zwaarge-
wonden doen. Met zelfspot en 
een cynische ondertoon neemt 
de militair ons mee naar het 
oorlogsgebied in de woestijn. 
De rauwe humor is nodig om 
staande te blijven. Om met de 
situatie om te kunnen gaan. Als 

prachtig eerbetoon van ver-
bondenheid en eenheid staat 
hij strak in de houding, samen 
met de aanwezige (ex)militai-
ren. Een minuut stilte in De 
Dillewijn voor hen die vielen. 
Opdat wij niet vergeten.

Hoofd vol ellende
Eenmaal thuis wilde Erik al-
leen nog maar vooruitkijken en 
nooit meer achterom. Maar een 
voor een kwamen de slachtof-
fers voorbij. Hij werd gek van 
de herbeleving, van de geu-
ren, de geluiden. Zijn hoofd 
zat vol ellende, maar hij wilde 
er niet over praten. De wan-
hoop en het beklemmende ge-
voel van zijn Posttraumatische 
Stressstoornis (PTSS) laten de 
bandleden mooi horen met de 

woorden van Simon and Gar-
funkel: “And the vision that 
was planted in my brain, still 
remains, within the sound of 
silence.” Met zang, drums, gi-
taren en toetsen vullen ze het 
verhaal telkens aan. Soms in-
getogen en klein en op andere 
momenten krachtig en indrin-
gend. Ontroerend is de vriend-
schap tussen Erik en bandlid 
Bas. Zijn allerbeste vriend die 
steun gaf op de moeilijkste mo-
menten. Krikke besefte dat hij 
’t zonder hulp niet zou redden. 
Hij wilde niet praten, maar het 
moest. Hij besloot de stilte te 
doorbreken. 
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RK Kerk Wijdemeren
w H. Antonius   
 Za. 10 november: 19.00 uur:
 Geen opgave ontvangen
w St. Martinus     
 Zo. 11 november: 9.30 uur:  
 Geen opgave ontvangen
w OLV Hemelvaart 
 Zo. 11 november: 9.30 uur: 
 Geen opgave ontvangen
PKN Gemeenten 
w	Willibrordkerk 
 Zo. 11 november: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.
w	De Graankorrel   

 Zo. 11 november: 10.00 uur:  
 Ds. T. Fossen.
w	Herv. Gem. ‘s-Graveland 

 Zo. 11 november: 10.00 uur: 
 E. van ‘t Slot.
w	Herv. Gem. Kortenhoef  

 Zo. 11 november: 9.30 uur: 
 Ds. J. de Goei.
w	Oec. Streekgemeente  

 Zo. 11 november: 11.15 uur:
 Dienst met Sytze de Vries,
 mmv. Paul de Boer, vleugel.
Streek Gemeenten 
w	Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 11 november: 10.00 uur: 
 Br. R. Speelman.

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en 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 Kortenhoef  035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001
Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom                             planning  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 - 257507
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Adverteren: 
weekbladwijdemeren.nl

 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 
www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Online zoeken
En ook  boeken!

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

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

WANNEER TIJD WAT WAAR

tot 14 nov.   In Gesprek met burgemeester Ossel GooiTV
tot 15 nov.   Stem ‘Ondernemer van het Jaar’ www.wijdemeren.nl 
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.
vr. 9 nov. 21.30 u. Prinsenbal Schuimlikkers Wapen van Ankeveen
za. 10 nov. 09.30 u. Spotjes, lampion maken Kidswereld, NdB. 
za. 10 nov. 11.00 u. Start Literaire Leesclub Brambergen, NM, ’s-Grav. 
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
ma. 12 nov. 20.00 u. Thema-avond ‘Vragen levenseinde’ NH-kerk,Noordereind14,Grav.
wo. 14 nov 14.30 u. Ouderenmiddag Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
wo. 14 nov. 14.30 u. Schoolschaaktoernooi Wijdemeren De Sterrenwachter. Ldr. 
wo. 14 nov. 20.00 u. Gespreksavond ‘voltooid leven’ Willibrordkerk, NdB.
vr. 16 nov. 10.30 u. Mini-Beurs ouderen/ slechtzienden Emtinckhof, Eikenlaan, Ldr. 
vr. 16 nov. 20.00 u. Dia-avond Hist. Kring Ldr. geref. kerk, Nw. Ldr. dijk 53
17/18 nov. 10.00 u. Atelierweekend ‘Hennie’s Atelier’ Middenweg 128, NdB.
za. 17 nov. 16.30 u. Aankomst Sinterklaas Nederhorst Loswal, NdB. 
wo. 21 nov. 10.00 u. Spreekuur politie, BOA, wijkteam Soc. Cult. Centrum, NdB.
do. 22 nov. 12.00 u. Burenmaaltijd Grand Café Emtinckhof, Ldr.

Activiteiten agenda

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.
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Woningbouw blijft mogelijk in Horn-en Kuijer
Door: Herman Stuijver

In gesprek met burgemeester Ossel
REGIO- Vanaf woensdag 7 no-
vember kunt u weer een hele 
week genieten van ‘In Gesprek 
met’ burgemeester Freek Ossel 
op GooiTV. 

Deze keer vanuit het Sociaal 
Cultureel Centrum in Neder-
horst den Berg. Eindredacteur 
Herman Stuijver sprak met de 
heer Ossel over het lesje lokale 
democratie voor de basisscho-
len. Recent speelden 7 Wijde-
meerse scholen het spel ‘Demo-
cracity’ in de raadszaal 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 wijk-
agenten of zijn er andere priori-
teiten? Het lijkt stil op de Rading 
1. Laatst een gemeenteraad met 
slechts één bespreekpunt, com-

missievergaderingen geschrapt 
of samengevoegd, al drie weken 
geen persgesprek. Gebeurt er 
nog wat aan het politieke front?
Wat vindt Freek Ossel van het 
kinderpardon? Hoe is het om 
70x de wet te overtreden als cli-
enten te lang moeten wachten 

op een WMO- beslissing? 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.

• Op donderdag 8 november 
wordt in een lange zitting de 
begroting 2019 besproken. 
Voorafgaand daaraan kunnen 
politieke partijen schriftelijke 
vragen stellen over de cijfers 
en de achterliggende doelen. 
Opvallend is dat zowel de VVD 
als Dorpsbelangen 0 vragen 
hadden. Aan de andere kant 
spant oppositiepartij De Lokale 
Partij de kroon met 75 vragen, 
gevolgd door PvdA/Groen-
Links en CDA met elk 21 vra-
gen, D66 heeft er vijf weten te 
bedenken. Tijdens een voorbe-
reidende commissievergade-
ring een week eerder werden 
van die 122 er nog eens veel 
besproken, van zeer minutieus 
tot oppervlakkig. Dat was een 
aanslag op het zitvlees. 
• Voorafgaand daaraan infor-
meerden B&W de raad over 
een forse financiële tegenslag. 
De risico’s van de grondexploi-

tatie NederVecht zijn nu con-
creter. Er is een extra kosten-
post van 350.00 euro voor het 
bouwrijp maken doordat een 
leiding de werkzaamheden veel 
duurder maakte. Door het Wa-
terschap is geëist dat er meer 
wateroppervlak moet komen, 
wat €75.000 kost. Ook waren er 
meer ingenieurskosten die met 
bovenstaande zaken te maken 
hebben: 75.000. Bij elkaar dus 
een half miljoen aan meerkos-
ten. Er was een voorziening 
van 1.35 miljoen tegenover een 
resultaat op eindwaarde van 
1.21 miljoen. Die marge van 
140.00 is dus niet voldoende. 
Dus moet een en ander wor-
den bijgesteld. Dat leidde in 
de commissie tot een techni-
sche woordenwisseling hoe dat 
moet. Van Balen (VVD) meen-
de dat het bedrag moet worden 
meegenomen in de komende 
begroting. 

Politiek en financiën 

WIJDEMEREN- Na een korte 
felle discussie in de commis-
sie Ruimte en Economie blijft 
wethouder Jan-Jaap de Kloet 
erbij dat de bouw van 150 wo-
ningen in de Horn- en Kuijer-
polder in Nederhorst den Berg 
mogelijk blijft. Ook CDA, VVD, 
Dorpsbelangen willen niet de 
handschoen in de ring werpen, 
nu de provincie Noord-Holland 
het gebied heeft bestempeld 
als weidevogelleefgebied. 

Stan Poels van PvdA/Groen-
Links had geconcludeerd dat 
het ging om een ‘kansloze exer-
citie’. Hij is ervan overtuigd dat 
het onhaalbaar is om op deze 
weilanden alsnog een bouwplan 
te realiseren. In het coalitieak-
koord is er een koppeling tus-
sen dit plan Nederhorst- Noord 
en de 12 seniorenwoningen aan 
het Ankeveensepad. Als Ne-
derhorst-Noord niet doorgaat, 
gaan B&W toch verder met het 
Ankeveensepad, dat eerder was 
afgeblazen? Poels vroeg zich af 
hoelang het gaat duren voordat 
er een besluit wordt genomen. 
Daarop reageerde Jan Verbrug-
gen (CDA) met grote verbazing. 
Hij was ‘perplex’, want Wijde-
meren had vier jaar lang gestre-
den voor meer woningbouw en 
dan na een half jaar van Neder-
horst- Noord een kansloze mis-
sie maken, vond hij ongehoord. 
VVD-voorvrouw Sieta Ver-
meulen was het ‘hartgrondig 
eens’ met Verbruggen. Ze wees 
op het grote belang van meer 
dan 1000 woningzoekenden 

en de noodzaak voor de lokale 
middenstand op meer klandi-
zie. Bovendien meende zij dat 
aan de bekendmaking van de 
bestemming weidevogelgebied 
het een en ander schortte. Het 
was in ieder geval niet in het 
Weekblad Wijdemeren en de 
NieuwsSter gepubliceerd. Bo-
vendien bleek de kaart onvol-
ledig. 
Wethouder De Kloet deed 
niet aan kansberekening, maar 
bleef erbij dat er kansen zijn 
om woningen te bouwen. “Pas-
send in een omgeving waarin 
de natuur een duidelijke rol 
heeft, zie ik wel degelijk een 
kans van slagen”, meende hij. 
Binnenkort heeft hij een ge-
sprek met de heer Kwint van 
projectontwikkelaar Kenne-
merland. Daarnaast zal hij 
met een stevige reactie komen 
naar de provincie om te pleiten 
voor woningbouw. Ook de om-
wonenden zal De Kloet op de 

hoogte houden. 

Projectontwikkelaar
Projectontwikkelaar mr. Gide-
on Kwint van Kennemerland 
zond een brief waarin hij ingaat 
op het provinciebesluit. Tevens 
stuurde hij een nieuwe bouw-
variant mee met 149 huizen 
(i.p.v. eerder 175). 
Hij opent met de opmerking 
dat het onduidelijk is op welke 
basis dat besluit is genomen. Er 
zijn oude (positieve) gegevens 
te vinden in het bestemmings-
plan (2005), maar in het rap-
port over weidevogelkernge-
bieden uit 2013 is de Horn- en 
Kuijerpolder roodgekleurd (de 
weidevogels gaan sterk achter-
uit). Alsnog bezwaar aanteke-
nen tegen het besluit kan alleen 
als er nieuwe feiten bekend 
zijn, of het besluit op foutieve 
gronden is genomen. Kwint 
stelt voor om meer informatie 
op te vragen. Bij twijfel kan het 

nodig zijn om komend voor-
jaar zelf de weidevogels te in-
ventariseren. Uit de openbare 
bronnen (waarneming.nl) zijn 
voor de polder 27 grutto’s aan-
gegeven (waarneming 2013, 
oostelijk deel). ‘Het lijkt daar-
mee onvoldoende basis om de 
gehele polder aan te wijzen als 
weidevogelleefgebied’ schrijft 
Kwint. Kwint: ‘Op basis van 
de gegevens kan worden aan-
getoond wat het effect zal zijn 
van woningbouw op de weide-
vogels. Bij afwezigheid van een 
effect of bij een ondergeschikt 
effect is er een mogelijkheid om 
de provincie te overtuigen dat 
woningbouw geen effect ver-
oorzaakt en derhalve – zonder 
compensatie – uitvoerbaar is’. 
Ook kun je kijken of er natuur-
compensatie elders mogelijk is. 
Zelfs financieel. Of het beheer 
voor weidevogels in een ander 
gebied inrichten. Kennemer-
land wil graag verder met de 

gemeente. 

Nieuw plan
24 starterswoningen rug-aan-
rug; 9 seniorenwoningen; 20 
appartementen; 64 rijwonin-
gen; 28 tweekappers, vrijstaan-
de woningen: 149 woningen 
totaal.
Parkeerplaatsen: 64 eigen ter-
rein; 35 inpandig appartemen-
ten; 72 binnen terrein; 107 
langs de straat. Totaal: 278 par-
keerplaatsen. 

Horn- en Kuijerpolder, nu nog zonder woningbouw 
(foto: Dirk Vlaanderen)

KORTENHOEF – Op donder-
dagavond 22 november orga-
niseren de Wijdemeerse Pv-
dA-GroenLinks en ChristenUnie 
een thema-avond met als on-
derwerp ‘De Energietransitie in 
de Gooi- en Vechtstreek’. 
De bijeenkomst bestaat uit drie 
onderdelen; we bespreken de 
provinciale, regionale en indi-
viduele gevolgen van deze tran-
sitie. De sprekers zijn Michel 
Klein, fractievoorzitter van de 
ChristenUnie Noord-Holland, 
Marc Maassen van de Regio 
Gooi- en Vechtstreek en An-
ne-Marie Poorthuis van de 
Energiecoöperatie Wijdeme-
ren. Ook is er ruimte voor vra-
gen. Locatie: de Oude School 
aan de Kortenhoefsedijk 145 in 
Kortenhoef, inloop vanaf 19.45 
uur, aanvang 20.00 uur. 

Thema-avond 
energietransitie 
met PvdA/GrL 
en ChristenUnie
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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 u voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus

0626252434

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 
Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

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

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

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

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

251451.

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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

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

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

035-6566623

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 

GRATIS waardebepaling ???
035 - 656 0235

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

Bomenman Boomverzorging
Bos, boom en tuinonderhoud

Specialist in het onder-
houd van bomen

WWW.DEBOMENMAN.NL 

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

BOUW JE EIGEN WEBSITE
Workshop van 1 DAG 29/11

Of laten maken, kan ook! 
www.SetWebsites.com

Klokkenmaker Pendulehuis 
www.pendulehuis

030-7853826 

MINDFULNESSYOGA: 
www.prismacoaching.com 

*06-41814252

COMPUTER HULP NODIG? 
HBO ICT student,€ 20,- pu

Bel:06-44990406

Ons nieuwe adres: 
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef

Wij zijn
verhuisd!

Tel. 035 - 656 12 87
info@birkhoffbv.nl

Kort nieuws

Programma GooiTV

Vanaf 7 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
 - In ‘In Derde Termijn’ praat Ruud Bochardt over de Erfgooiers, 
voormalige Gooise boeren die lange tijd gebruiksrechten genoten 
op de gemeenschappelijke gronden in het Gooi. - In TV Magazine 
zijn diverse onderwerpen te zien uit deze regio. - Herman Stuijver 
gaat ‘In Gesprek Met’ Freek Ossel, burgemeester van Wijdemeren.- 
Sjoerd Stoop praat met de burgemeester van Gooise Meren, Han 
ter Heegde.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Het Kerstcursusprogramma van
Sperwershof is de moeite waard!
Herfstaanbieding: pompoensoep, 
oranjekrans binden en wandelen

 € 25,- www.sperwershof.nl

De blaadjes gaan vallen…
behoefte aan steun?

 www.prismacoaching.com
 *06-41814252

VOETZORG REEHORST
Gespecialiseerd in de 

behandeling van 
Kalk/schimmelnagels.
0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Verkoop DAMESKLEDING e.d.
Mt 40-46, sjaals, tassen,
schoenen, hoeden, acc,

Zaterdag 17 nov 11-17 uur
Dammerweg 33, N.d.B.

 Te Huur in Nederhorst den Berg
 Bedrijfsruimte/Werkplaats/

Kantoor 
 Met eigen parkeerplaatsen

 Voor Info 06 53106437

GSM EN COMPUTERSERVICE
Alle soorten abonnementen

ADVIES/VERKOOP/REPARATIE
iPhone, Samsung, Nokia HP

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

NOORDEREINDE 9
 ‘s-GRAVELAND

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,

met honderden 
views, likes, enz.

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

of voor info:
06-22455513

Wings For Aid 

in Concert

Fotoshoot – dag in SCC

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

City of Wesopa: do. 8-11: 
Sportfilmfestival, 20.00 uur, 
films en documentaires, entree 
€ 7. Vr. 9-11: Sportfilmfestival, 
19.30; zaterdag 10-11, Sport-
filmfestival, 14.00 uur, o.a. een 
tafelvoetbaltoernooi voor alle 
leeftijden
Voorverkoop bij de Biblio-
theek, Oudegracht 67, Weesp 
of via www.wesopa.nl.

Gezellig komen bridgen? U 
bent van harte welkom bij La 
Porta Salute, Kerkstraat 7, Ne-
derhorst den Berg. We spelen 
op maandagavond. Meer we-
ten? 06 205 140 45.

Vrijwilligerswerk of goed idee 
voor je buurt? Kijk op www.de-
appelboom.nl.

AutoMaatje brengt en haalt 
u op: bel 2 dagen van tevoren 
(ma-vr: 9-12 u.) 06- 302 38 257. 
Kost 0,30 per km.

Elke dinsdag om 20.00 uur 
klaverjassen in de sporthal 
De Blijk (NdB.) Iedereen is 
welkom, gewoon gezellig een 
kaartje leggen.

Elke donderdag klaverjassen 
in Kortenhoef. In ’t Achterom 
(achter r.k. kerk) aan de Ker-
klaan. Start; 20.00 u. Bijdrage: 
€2,50 (incl. 2 koppen koffie). 

Bridge-instuif Bergplaats. Elke 
woensdagmiddag vanaf half 
twee is er een bridge-instuif 
in de Bergplaats Kerkstraat 7 
te Nederhorst den Berg. Elke 
bridger is dan van harte wel-
kom, gevorderden en begin-
ners! We bridgen in een gezel-
lige sfeer 24 spellenwedstrijd 
bridge. Inl. tel 0294 253103.
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Begroting
Op 8 november stelt de gemeenteraad de 

begroting 2019 vast. Hoeveel geld krijgen we 

binnen, waar gaat het naartoe en wat betaalt 

u als inwoner? Volgende week staat in deze 

krant een infographic waarin u in één

oogopslag een samenvatting ziet van de 

begroting.

 Klaar voor de winter! 
Kort

>   Kunstweek Wijdemeren
Van zaterdag 10 tot en met zondag 18

november is het Kunstweek in Nederland. 

Dé kans voor kunstenaars om hun werk

te tonen aan een nieuw publiek.

Heeft u een atelier in Wijdemeren?

Meld u aan via

www.landelijkatelierweekend.nl.

U krijgt hiervoor extra publiciteit, promo-

tiemateriaal en gratis toegangskaarten 

voor de Nationale Kunstdagen op 10 en 11 

november terug. Zie voor een overzicht 

van alle activiteiten www.kunstweek.nl. 

>   Fotowedstrijd herfst
Van pompoenen en paddenstoelen tot 

een prachtig verkleurend bos. Wij zijn 

op zoek naar de mooiste herfstfoto van 

Wijdemeren! Heeft u een mooie

najaarsfoto gemaakt? Deel hem met 

#mooiWijdemeren en wie weet siert uw 

foto de komende periode al onze

social mediakanalen én wint u een echte 

Wijdemeren Dopper in een kleur naar

keuze. Doe snel mee, de deadline is

vrijdag 16 november!

>    Mantelzorgwaardering 
Langdurig zorgen voor familie, kennissen 

of vrienden ‘doe je toch gewoon’? Maar

zo vanzelfsprekend is dat niet, zeker niet 

naast een baan of studie. Vaak weten 

mensen niet dat ze mantelzorger zijn. 

Herkent u zich hier in? Bij de gemeente 

kunt u nog tot 30 november een

mantelzorgwaardering aanvragen van

200 euro. Aanvragen kan via

www.wijdemeren.nl/mantelzorg of via 

Versa Welzijn, telefoonnummer 

035) 62 31 100.

>   Rectificatie
In de vorige editie is in het artikel ‘extra 

geld chronisch zieken’ per ongeluk een 

fout geslopen. U krijgt de bijdrage voor de 

extra kosten die leven met een chronische 

ziekte of beperking met zich meebrengen 

automatisch opnieuw. U hoeft dit dus niet 

ieder jaar opnieuw aan te vragen.

Officiële
bekendmakingen

Het gladheidseizoen is officieel
gestart. Met vier strooiwagens, 120 
ton zout, een uitgezette strooiroute 
van 122 km en een team van 
enthousiaste gladheidbestrijders is 
Wijdemeren klaar voor de winter! 

Net als vorig jaar strooien we met het zoge-

naamde natstrooi-systeem. Hierdoor kun-

nen we preventief strooien en voorkomen 

we dat het glad wordt. Bovendien is er 50 

procent minder zout nodig. Via een online 

meldsysteem houden we in de gaten hoeveel 

zout er nog op de weg ligt. Dat voorkomt on-

nodig strooien. 

Strooiroutes
In Wijdemeren worden de hoofd- en busroutes 

gestrooid én de aangrenzende fietspaden. In 

woonwijken strooien we niet. Het zout werkt 

pas goed door wrijving met autobanden. In de 

wijken rijden te weinig auto’s om het zout effec-

tief te laten zijn. Trottoirs worden niet gestrooid. 

We doen hiervoor een beroep op u. Houdt u 

de komende winter de stoep voor uw huis, en 

eventueel dat van uw buren, begaanbaar?

Tips
Valt de eerste sneeuw? Ga dan goed geïnfor-

meerd de weg op en geef strooiwagens de 

ruimte als u ze ziet rijden. Dan weten we zeker 

dat het zout op de weg komt in plaats van op 

de bumper van uw auto. Pas uiteraard ook uw 

snelheid aan en zorg voor goede banden. 

Op de hoogte blijven?
De gladheidscoördinatoren houden u deze 

winter ook weer op de hoogte via het ge-

meentelijke Twitter-kanaal: www.twitter.com/

gemwijdemeren.

16 november
Dag v/d Ondernemer

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

@_eline_x
#mooiWijdemeren

Netwerken, inspireren, plannen
delen, ervaringen uitwisselen…
op vrijdag 16 november is de
Dag van de Ondernemer. Samen 
met Ondernemend Wijdemeren
organiseert de gemeente een
netwerkborrel en wordt de winnaar 
van de ondernemersverkiezing
bekend gemaakt.

De Dag van de Ondernemer is speciaal bedoeld 

voor alle (startende) Wijdemeerse ondernemers. 

We willen hen bedanken voor hun durf en door-

zettingsvermogen. Het is de start van een nieuwe 

traditie om het ondernemerschap te vieren en 

ondernemers te bedanken voor hun rol bij het 

levendig houden van onze dorpen. 

Programma
Rasondernemer Maarten Steinkamp (Jamin, 

Multivlaai) zal de finalisten van de onderne-

mersverkiezing aan de tand voelen.

Hoe hebben zij hun bedrijf op poten gezet en 

wat kunnen andere starters hiervan leren? Er is 

een inspirerende TEDTalk over ondernemer-

schap en natuurlijk maken we bekend wie zich 

het komende jaar dé startende ondernemer 

van Wijdemeren mag noemen. Om deze fel-

begeerde titel wordt nog tot en met zondag

11 november gestreden door Vincent van 

Heijst van de Thermgroep, Roald Wentink van

Steigerverlichting.nl en Mats Smit van Smit’s 

Delicious. Vergeet dus niet om te stemmen via 

www.wijdemeren.nl/ondernemersverkiezing.

Aanmelden
De Dag van de Ondernemer vindt plaats op 

vrijdag 16 november vanaf 15.00 uur bij 

restaurant Docks (Moleneind 5, Kortenhoef).

Er is maar beperkt plek, dus meld je snel aan 

via

www.wijdemeren.nl/dagvandeondernemer. 

Hier is ook het volledige programma te vinden. 

Dag van de Ondernemer
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 47a: plaatsen erfafscheiding (24.10.18)
Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 96: uitbreiden woning (19.10.18)
- Meenthof 37: vervangen gevelreclame (24.10.18)
- Moleneind 33: verbouwen woning (31.10.18)
Loosdrecht
- Bloklaan nabij 9: realiseren parkeerplaatsen (24.10.18)
- De Kreek 19: plaatsen hekwerk (31.10.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 249: uitbreiden woning (19.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 48: plaatsen beschoeiing (31.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 75: uitbreiden woning (30.10.18)
- Oud-Loosdrechtedijk 89b: bouwen woning (31.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 94: bouwen dakkapel (24.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 249a: plaatsen beschoeiing (31.10.18)
- Rading 194: kappen 50 bomen (25.10.18)
Nederhorst den Berg
- Machineweg achter 51: wijzigen bestemming van
   agrarisch naar tuin (27.10.18)
- Middenweg 35a: bouwen brug (19.10.18)

Voor meer informatie over een aangevraagde om-
gevingsvergunning kunt u contact opnemen met de 
administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog 
geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag 
omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 67: bouwen villa (18.10.18)
’s-Graveland
- Tegenover Noordereinde 56: bouwen voetgangersbrug 

   (19.10.18)
- Noordereinde 111 t/m 119: aanpassen balkon aan 
   achterzijde woningen (22.10.18)
Loosdrecht
- Alewijnlaan 24: bouwen aanbouw (29.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 158a: vergroten en verhogen 
   woning (19.10.18)
Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 80: verbreden bestaande dakkapel 
   (31.10.18)
- Middenweg sectie C 5021: verbreden bestaande 
   watergang Hostermeerpolder (19.10.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Weigering omgevings-
vergunning

Kortenhoef
- Moleneind 71 ws03: bouwen tuinhuis (31.10.18)

>  Ontwerpbeschikking
(uitgebreide procedure)

Kortenhoef
- Parklaan 3: Brandveilig gebruiken buitenschoolse  
   opvang (01.11.18)

Voor het indienen van zienswijzen: zie kader.

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

Ankeveen
- Stichts End 12: plaatsen dakopbouw een dakkapel
‘s-Graveland
- Noordereinde 54a: wijzigen monument
Kortenhoef
- De Kwakel 22: bouwen woning 

- Kortenhoefsedijk 95: vernieuwen beschoeiing  
- Moleneind 46: bouwen woning
Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 158b: bouwen botenloods en 
   beschoeiing 

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)
Burgemeester en wethouders hebben een melding 
Activiteitenbesluit ontvangen van de volgende bedrijven:

Nederhorst den Berg
- M. van den Broek, Eilandseweg 17a: veranderen  
   bedrijfsvoering 

Voor meer informatie over een melding Activiteitenbe-
sluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon nummer (088) 
63 33 000.
U kunt nog geen bezwaar maken tegen een melding.

>  Ontwerpbesluit wet
geluidhinder 
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 
(gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht 
en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende 
bekend:

In procedure is het vast te stellen bestemmingsplan 
Beukenhof in Wijdemeren. Dit bestemmingsplan richt 
zich op modernisering en herontwikkeling van het 
woon-zorgcentrum aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 
in Loosdrecht. 

Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke 
geluidszone van de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Het 
woon-zorgcentrum Beukenhorst zal vanwege het 
verkeer op de Nieuw-Loosdrechtsedijk een hogere 
geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrens-
waarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale 

ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Burge-
meester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 
83 en 110a Wet geluidhinder het voornemen om voor 
deze woningen een hogere waarde vast te stellen. 

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken 
liggen vanaf 8 november 2018 gedurende zes weken 
ter inzage ter inzage bij de administratie van het Fysiek 
Domein (geopend van 08.30 tot 12.30 uur), Rading 1, 
Loosdrecht. Desgewenst kan een mondelinge toelichting 
worden gegeven op het ontwerpbesluit.

Zienswijze
Zie kader. 

Beroep
Zij die een zienswijze hebben ingediend kunnen te zijner 
tijd tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

>  Ontwerpbesluit wet
geluidhinder 
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 
(gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht 
en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende 
bekend:

In procedure is het vast te stellen wijzigingsplan 
Moleneind 56 in Kortenhoef. Met dit wijzigingsplan wordt 
op deze locatie de bouw van een vervangende woning 
mogelijk gemaakt buiten het bestemde bouwvlak. Het 
bouwvlak wordt daartoe verplaatst.

Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke 
geluidszone van het Moleneind. De beoogde woning 
zal vanwege het verkeer op het Moleneind een hogere 
geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrens-
waarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale 
ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Burge-
meester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 
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Bouwen en wonen

Er zijn nog een paar stappen te zetten voor we 
echt van start gaan met de collectieve energie-
opwekking in Kortenhoef. 

Wilt of kunt u geen zonnepanelen op uw eigen dak plaatsen? 

Koop dan participaties in de collectieve daken die de energie-

coöperatie Wijdemeren geselecteerd heeft voor collectieve 

energieopwekking. In Kortenhoef gaat het om de daken van 

Sporthal de Fuik, de loods van scouting Klaas Toxopeus en het 

cultureel centrum Kortenhoef. De zonnepanelen worden in 

het voorjaar van 2019 gelegd.

Voordelen
Door mee te doen met de postcoderoosregeling krijgt u

korting op uw energiebelasting, rendement op zonnestroom 

en een overstapvergoeding. Klinkt interessant? Kom dan naar 

de informatieavond op dinsdag 20 november van 19.30 tot 

21.30 uur bij Dirks Sportcafé, Zuidsingel 56, Kortenhoef. 

Interesse? 
Meld u dan snel aan via www.energiecooperatiewijdemeren.

nl/collectieve-energieopwekking. Verkoop van de participaties 

gaat op volgorde van de interesselijst. 

Collectieve daken
Voor de opwekking van collectieve energie maakt de energie-

coöperatie gebruik van daken van gemeentegebouwen, maat-

schappelijke organisaties en bedrijven die bereid zijn hun dak 

beschikbaar te stellen. Ook stukken land komen in aanmerking. 

Ziet u mogelijkheden voor collectieve daken of parken?

Dan kunt u dit ook melden via

www.energiecooperatiewijdemeren.nl. 

Collectieve energie in Kortenhoef

Sinterklaas is weer onderweg naar 
Nederland. Samen met zijn pieten 
brengt hij een bezoekje aan alle 
dorpskernen van Wijdemeren.

De intochten zijn op de volgende zaterdagen:

Hij komt, hij komt…

17 november

17 november

17 november

24 november

24 november

24 november

12.00 uur

15.30 uur

16.30 uur

12.00 uur

12.45 uur

13.45 uur

Loosdrecht, kade Jachthaven Wetterwille

Loosdrecht, Lindeplein

Nederhorst den Berg, kade Loswal

Kortenhoef, hoek Oranjeweg/Emmaweg

Kortenhoef, Winkelcentrum De Meenthof

Ankeveen, tegenover IJsclubterrein Stichts End
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83 en 110a Wet geluidhinder het voornemen om voor 
deze woning een hogere waarde vast te stellen. 

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken 
liggen vanaf 8 november 2018 gedurende zes weken 
ter inzage bij de administratie van het Fysiek Domein 
(geopend van 08.30 tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. 
Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden 
gegeven op het ontwerpbesluit.

Zienswijze
Zie kader.

Beroep
Zij die een zienswijze hebben ingediend kunnen te zijner 
tijd tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

>  Vaststelling bestemmingsplan 
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 
ingevolge artikel 3.8, van de Wet
ruimtelijke ordening juncto artikel 3:12 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend, dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 18 oktober 2018 
het bestemmingsplan De Zuwe 18 m in Kortenhoef 
gewijzigd heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn 
wijzigingen in de toelichting van het bestemmingsplan 
aangebracht. Het plan ziet op het wijzigen van het 
gebruik van de woonboot van recreatief naar een gebruik 
voor permanente bewoning.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 8 november 
2018 gedurende zes weken ter inzage bij de administratie 
van het Fysiek Domein (geopend van 08.30 tot 12.30 
uur), Rading 1, Loosdrecht. Het bestemmingsplan (NL.
IMRO.1696.BP5400zuwe18m2018-va00)  met bijbeho-
rende stukken is tevens in te zien op www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het 
ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar 
heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet 
heeft gedaan, kan gedurende deze termijn beroep instel-
len bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500EA te ’s-Gravenhage. Voorts 
kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn 
beroep instellen tegen de door de raad aangebrachte 
wijzigingen op het plan.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor-
zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling 
en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van 
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep-
stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet 
in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de 
administratie van het Fysiek Domein.
Telefoonnummer 14 035

>  Wijziging bestemmingsplan 
plassengebied Loosdrecht 2013
Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-
mens te zijn om op grond van artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassenge-
bied Loosdrecht 2013 te
wijzigen voor zover dat betrekking heeft op het perceel 
Herenweg 91 in Breukeleveen.

Het perceel Herenweg 91 is op dit moment voorzien van 
de aanduiding Recreatiewoning. Het verzoek voorziet in 
het mogelijk maken van permanente bewoning door het 
verwijderen van de huidige aanduiding.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 
8 november 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de 
administratie van het Fysiek Domein (geopend van 08.30 
tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpwijzi-
gingsplan (NL.IMRO.1696.WP15Hrnwg912018-on00) met 
bijbehorende stukken is tevens in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
Zie kader. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen 
tegen de wijziging van het bestemmingsplan is het nood-
zakelijk dat een zienswijze wordt ingediend.

>  Wijziging bestemmingsplan 
het Wijde Blik
Burgemeester en wethouders maken bekend voor-
nemens te zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Het Wijde Blik 
2004 te wijzigen voor zover dat betrekking heeft op het 
perceel Moleneind 56 in Kortenhoef.
Het perceel Moleneind 56 is bestemd voor woondoel-
einden. Een woning moet binnen het op de verbeelding 
aangegeven bouwvlak worden gebouwd. De wijziging 
houdt in het verplaatsen van het bouwvlak.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 
8 november 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de 
administratie van het Fysiek Domein (geopend van 08.30 
tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpbesluit 
tot wijziging (NL.IMRO.1696.WP17Molnd562018-on00) 
met bijbehorende stukken is tevens in te zien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze
Zie kader. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen 
tegen de wijziging van het bestemmingsplan is het nood-
zakelijk dat een zienswijze wordt ingediend.

>  Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan 
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning en artikel 3:12. van de Algemene wet bestuursrecht 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 
oktober 2018 het bestemmingsplan Oud-Loosdrechtse-
dijk 89b in Loosdrecht gewijzigd heeft vastgesteld.
Het plangebied ziet op het perceel Oud-Loosdrechtse-
dijk 89b dat deel uit maakt van de lintbebouwing langs 
de Oud-Loosdrechtsedijk. Het doel van het bestem-
mingsplan is de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning 
(vervangende bouw), een bedrijfsgebouw en een toilet-
gebouw in een bestaand gebouw mogelijk te maken.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd 
vastgesteld met betrekking tot de toelichting en de 
regels.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 
8 november 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de 
administratie van het Fysiek Domein (geopend van 08.30 
tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. Het vastgestelde 
bestemmingsplan (NL.IMRO.1696.BP4100Old89b2017-
va00) met bijbehorende stukken is tevens in te zien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep 
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de 
gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan 
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij 
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter 
inzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. Voorts 
kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn 
beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling 
van het plan aangebrachte wijzigingen.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een ver-
zoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzit-
ter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en 
daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de 
beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep-
stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet 
in werking voordat op dit verzoek is beslist.

>  Besluit omgevingsvergunning 
wijziging gebruik landgoed 
Trompenburgh
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Wijdemeren maken bekend dat zij op grond van de 
artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid, onder a, sub 3o, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

een omgevingsvergunning hebben verleend voor het 
afwijken van het bestemmingsplan Kern ’s-Graveland 
en Landgoederen voor het wijzigen van het gebruik van 
landgoed Trompenburgh, Zuidereinde 43 in ’s-Graveland.

Het hoofdgebouw mag (mede) gebruikt gaan worden 
voor het voltrekken van huwelijken, het houden van 
vergaderingen, het geven van presentaties en het 
organiseren van diners voor maximaal 60 personen. 
Tevens mag ten behoeve van bovengenoemd gebruik 
geparkeerd gaan worden op de bestaande parkeerplaats 
op het landgoed. 

Ter inzage
Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 8 
november 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de 
administratie van het Fysiek Domein (geopend van 
08.30 tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. De verleende 
omgevingsvergunning (NL.IMRO.1696.OVZuidrein-
de432018-va00) met bijbehorende stukken is tevens in 
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Beroep 
Zie kader.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
- Stichting Comité Sint Nicolaas Intocht, Intocht Sint 
Nicolaas 2018, aankomst per boot aan Emmaweg, 
ontvangst op winkelcentrum De Meenthof en Zuidsingel 
54, op 24 november 2018, aankomst op Emmaweg 
(26.10.18)
Loosdrecht
- Stichting SLOEP, Intocht Sinterklaas Loosdrecht, 
ontvangsten op Oud-Loosdrechtsedijk 171 en Lindeplein 
aan de Lindelaan, op 17 november 2018 (25.10.18)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-
datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belang-
hebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het 
besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten

Loosdrecht
- Restaurant Piet Hein, Veendijk 17, op 17 november 2108
- Restaurant Piet Hein, Veendijk 17, op 8 december 2018

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP) 
Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrek-
ken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen 
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 
2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester 
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te 
wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 
door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

R.P. Mrowiec, geboren 30 december 1980 uit te schrijven 
per 29 oktober naar Land Onbekend

>   Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond  van 
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen 
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onder-
staande personen definitief op te schorten:

J.J. de Jong, geboren 3 mei 1999 uit te schrijven per 28 
augustus 2018 naar Land Onbekend
I.P.N. van Munster, geboren 13 februari 1982 uit te schrij-
ven per  5 oktober 2018 naar Land Onbekend
T. Radl, geboren 24 april 1981 uit te schrijven per 5 
oktober 2018 naar Land Onbekend
J.J. Schrijver, geboren 10 juli 1992 uit te schrijven per 5 
oktober 2018 naar Land Onbekend
B. Tlaskal, geboren 2 september 1981 uit te schrijven per 
5 oktober 2018 naar Land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 
Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl

>  Verordening naamgeving en 
nummering
Op 18 oktober 2018 heeft de raad de verordening naam-
geving en nummering (adressen) gemeente Wijdemeren 
2018 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking 
op de eerste dag na die van de bekendmaking (07.11.18). 
De verordening regelt het toekennen van namen en 
nummering (adressen) aan openbare ruimte en betreft 
(slechts) een puur technische aanpassing. 

De verordening is te raadplegen op 
www.wijdemeren.nl/regelingen.

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 
in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de administratie van het  Fysiek Domein,  telefoon-
nummer  14 035. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 
Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbe-
sluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het 
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht) 

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Officiële bekendmakingen 7 november 2018

Festiviteiten

Overig
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Hartverwarmend!

Amandelstaaf
€ 4,25

 
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

Loodijk 30
1244 NL Ankeveen
Tel: 035 - 656 14 59
www.restaurant-demolen.nl

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

Sinten

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N 

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Adverteren:
weekbladwijdemeren.nl

Sint komt ook naar Ankeveen

Aankomst Sint in Kortenhoef

ANKEVEEN - Alle kinderen uit 
Ankeveen en omstreken zijn 
zaterdag 24 november vanaf 
13.45 uur welkom bij de kerk 
tegenover de ijsbaan. Daar 
gaan we zingend Sinterklaas 
binnenhalen. 
Natuurlijk komt hij met al zijn 
Pieten aan met de boot. Alle 
kinderen van 3 t/m 8 jaar uit 
Ankeveen mogen daarna weer 
met Sinterklaas en zijn Pieten 
mee naar het Wapen van An-
keveen om een onvergetelijke 
middag te hebben. De kinde-
ren mogen als ze willen even bij 

Sinterklaas komen om een lied-
je te zingen, een verhaaltje te 
vertellen of gewoon een handje 
te geven. Daarna gaan we wat 
leuks doen en heeft Sinterklaas 
vast een leuk cadeautje meege-
nomen voor alle lieve kinderen. 
Om 16.00 uur kunnen de kin-
deren weer opgehaald worden, 
dan gaat Sinterklaas weer weg. 
Opgeven kan bij : mariskater-
lien@ziggo.nl. Graag leeftijd 
van het kind erbij.

Sint & Piet op bezoek ? 
Natuurlijk gaat onze eigen Sint 

ook weer langs de deuren op 
pakjesavond. Hij komt 15 min 
binnen met zijn Pieten voor 
30,-Euro. Als u uw pakjesavond 
een speciaal tintje wilt geven is 
dit een mooie kans. Voor de 
kinderen een pakjesavond om 
nooit te vergeten. De opbreng-
sten komen ten goede aan het 
Sinterklaascomité van Anke-
veen. Sinterklaas doet zijn ron-
de op zondag 2 december en 
woensdag 5 december. Reser-
veer hem bij : elisabeth-sikma@
hotmail.com

KORTENHOEF- Onderstaand 
het programma van de aan-
komst van St.-Nicolaas te Kor-
tenhoef op 24 november a.s. 
Om 12.00 uur arriveren Sin-
terklaas en de Pieten met de 
boot. Hij zal dit jaar op de krui-
sing Emmaweg/Oranjeweg 
aan land gaan. Dus niet op de 
Smidsbrug i.v.m. met de vei-
ligheid van de kinderen. Ver-
volgens zal de Goedheiligman 

vanaf 12.15 uur te paard met 
zijn Pieten een rondgang door 
het dorp maken. Na een half 
uurtje stappen zal Amerigo om 
12.45 uur Sint droppen op de 
Meenthof waar hij zal ontvan-
gen worden door burgemeester 
en wethouder(s). In de tussen-
tijd wordt het publiek (rond 
12.15 u.) vermaakt worden met 
ODIS Rope Skipping, modern 
en flitsend touwtje springen op 

de Meenthof. Om 13.45 uur 
ontvangt Sint de kinderen in 
sporthal De Fuik. Let op! De 
deuren van de zaal gaan niet 
eerder dan 13.30 uur open. Er 
is genoeg ruimte voor elk kind.
Vanaf 14.15 uur is er een Meet 
& Greet met Sint. Daarna zal 
Sint weer verder het land in-
trekken.

‘Elf november is de dag/ dat 
mijn lichtje, dat mijn lichtje/ Elf 
november is de dag/ dat mijn 
lichtje branden mag’
Aanstaande zondag 11 no-
vember is het de dag van Sint 
Maarten. In de H. Antonius van 

Sint Maarten
Paduakerk is er deze avond om 
17:30 uur een kinderdienst. In 
deze (korte) dienst wordt er stil-
gestaan bij het verhaal van Sint 
Maarten en zullen er Sint Maar-
tenliedjes gezongen worden 
door kinderkoor Toontje Ho-
ger. Bij het uitgaan van de kerk 
zullen de kerkklokken luiden, 
zodat iedereen in Kortenhoef 
en s’ -Graveland weet dat de 
kinderen er aankomen. Vindt u 
het ook leuk als er kinderen bij 
u voor de deur komen zingen, 
brandt dan duidelijk zichtbaar 
een kaarsje deze avond. Wij ho-
pen iedereen te zien, met zijn 
lampion, op zondag 11 novem-
ber om samen het Sint Maarten 
feest te vieren.

2e podium Vree(md)
land 
Er staat weer een verrassend 
concert in de serie Podium 
Vree(md)land op het pro-
gramma: Musical Dialogue 
Baroque and Classical Music 
from East and West, onder 
aanvoering van fluitiste Julia 
Ohrmann. Zij speelt op een In-
diase bamboefluit, de bansuri. 
Het programma is een avon-
tuurlijke muzikale dialoog tus-
sen Oost en West: Indiase raga 
meets klassieke barokmuziek. 
Op zondag 25 november om 
16.00 uur in de Grote Kerk 
in Vreeland. Kaartjes aan de 
deur. €15,- p.p. Kinderen tot 20 
jaar gratis. Zie ook: www.ster-
renvanvreeland.nl

ANKEVEEN- De Ankeveners 
lopen weer eens vooruit op 
de rest van Wijdemeren. Ze 
hebben een primeur. Voortaan 
staat elke 1e zaterdag van de 
maand het mobiele scheidings-
station van de GAD ’s ochtends 
en een deel van de middag op 
de Ankeveense markt. Het GAD 
komt naar u toe.

Dit kunt u in klein formaat 
inleveren bij het mobiele 
scheidingsstation: piepschuim 
(EPS); karton; hout (paal-

tjes, hekjes, plankjes); kleine 
elektrische apparaten (zoals 
broodrooster, stofzuiger, mixer, 
elektrische tandenborstel, 
strijkbout); olie en vetten uit de 
keuken; batterijen, cartridges, 
spaarlampen; hard kunststof 
(zoals speelgoed, kratjes, bak-
ken, rekjes, emmers); metalen 
(zoals blik, pannen, bestek, rek-
jes, nietmachine, gereedschap, 
onderdelen van fiets/bromfiets, 
schroefjes); glas (glasplaatjes 
uit koelkast of van tafels, gro-
te bloempotten, glasservies). 

Geen potten of flessen, die kunt 
u in de glasbak bij u in de buurt 
deponeren.  
Meer info: www.gad.nl/
mijn-afval/scheidingsstations/
mobiel-scheidingsstation/
 

Primeur in Ankeveen, GAD scheidingsstation



Woensdag 7 november 2018 Weekblad Wijdemeren  9

Onderscheiding

Koninklijke onderscheiding voor Rob Pieters 

KOPIJ
AANLEVEREN: 

REDACTIE@
DUNNEBIER.NL

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,

met honderden 
views, likes, enz.

WIJDEMEREN – Op maandag 
29 oktober ontving Rob Pieters 
uit Loosdrecht een Koninklij-
ke Onderscheiding uit handen 
van burgemeester Ossel. Hij is 
benoemd tot Officier in de Orde 
van Oranje-Nassau. Een bijzon-
dere onderscheiding. 

Professor Pieters ontving de 
Koninklijke Onderscheiding 
tijdens het eerste, grote inter-
nationale wetenschappelijke 
congres voor kinderoncologie, 
georganiseerd door het Prinses 
Máxima Centrum. Hij krijgt de 
onderscheiding voor zijn werk 
en enorme inzet als weten-
schapper, kinderoncoloog en 
initiatiefnemer van het Prinses 
Máxima Centrum voor Kinde-
roncologie in Utrecht.  

Kinderoncoloog 
Vanaf dag één van zijn carrière 
als kinderoncoloog in 1987 zet 
Pieters zich nationaal en inter-
nationaal in om de zorg voor 

kinderen met kanker te verbe-
teren en zo meer kinderen te 
genezen. Vooral op het gebied 
van acute lymfatische leukemie 
(ALL) is hij een internationale 
topdeskundige. Hij is voorzitter 
van verschillende (internatio-
nale) commissies die oordelen 
over behandelprotocollen voor 
deze vorm van leukemie. Pieters 
doet al zo’n dertig jaar onder-
zoek naar ALL en publiceerde 
meer dan 600 wetenschappelij-
ke artikelen.   
 
Oprichter KiKa 
In 2002 stond hij aan de wieg 
van de oprichting van de stich-
ting Kinderen Kankervrij 
(KiKa). Hij wilde meer midde-
len beschikbaar krijgen om in 
Nederland specifiek onderzoek 
te kunnen doen naar betere 
behandeling en genezing van 
kinderkanker. Zijn actiebetrok-
kenheid heeft gezorgd voor een 
breed draagvlak voor KiKa en 
voor de noodzaak van structu-

reel wetenschappelijk kinder-
kankeronderzoek. 

Prinses Máxima Centrum 
Tot slot is Pieters initiatiefne-
mer van het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncolo-
gie. Om ervoor te zorgen dat 
elk kind in Nederland de beste 
behandelaar krijgt, nam hij het 
initiatief om alle zorg en onder-
zoek voor kinderen met kanker 
te bundelen in één organisatie. 
Ondanks grote weerstand bleef 
Rob Pieters volhardend werken 
aan de realisatie van zijn droom 
en missie: meer kinderen met 
kanker genezen, met optimale 
kwaliteit van leven. Sinds 2014 
is Pieters bij het Prinses Máxima 
Centrum bestuurder en eind-
verantwoordelijke voor de zorg. 

Indrukwekkende drive 
Sinds 2016 combineert de heer 
Pieters zijn bestuursfunctie bij 
het Prinses Máxima Centrum 
voor Kinderoncologie met zijn 

werkzaamheden als hoogleraar 
kinderoncologie aan de Uni-
versiteit Utrecht. Burgemees-
ter Freek Ossel: “Dankzij zijn 
tomeloze inzet, dadendrang, 
topexpertise en inspirerende 
en innemende persoonlijkheid 
heeft de heer Pieters zelf veel 
verbeteringen gerealiseerd, 
maar ook vele anderen weten 
te inspireren en motiveren om 

zich – wereldwijd- in te zetten 
voor de zorg voor kinderen met 
kanker. Hij heeft zijn positieve 
ongeduld om kinderen te gene-
zen omgezet in een indrukwek-
kende drive om een ongekende 
hoeveelheid mensen en midde-
len te mobiliseren om dat doel 
sneller te realiseren. Een zeer 
uitzonderlijke prestatie waar wij 
erg trots op zijn.”  

KORTENHOEF - Vier bewoners 
van de Kortenhoefsedijk heb-
ben de dijkbewoners geënquê-
teerd, nadat ze plannen van de 
gemeente Wijdemeren hebben 
gezien waarin staat dat de ge-
meente de dijk wil verbreden. 
De plannen staan online op 
de website van een door de 
gemeente ingehuurd verkeers-
kundig adviesbureau. 

Centraal in de enquête stond 
de vraag of bewoners voor of 
tegen een verbreding van de 
weg op de Kortenhoefsedijk 
zijn. Van de 102 bewoners en 

bedrijven die bereikt zijn en 
de enquête hebben ingevuld, 
zijn maar liefst 99 bewoners en 
bedrijven tegen de verbreding 
van de weg; 2 bewoners zijn 
voor en 1 bewoner heeft geen 
voorkeur.
De verbreding van de weg is 
in strijd met de wens van be-
woners en bedrijven  voor een 
veiligere dijk. Ook de lokale 
politie geeft aan dat een verbre-
ding leidt tot meer verkeer en 
vooral tot een hogere snelheid 
en dus een onveiligere situatie 
oplevert. Onder de bewoners 
van de Kortenhoefsedijk is dus 

Kortenhoefsedijk massaal tegen wegverbreding

LOOSDRECHT- Vorige week 
dinsdag overhandigde ActiZ 
de publicatie ‘Aan het werk in 
het verpleeghuis’ aan minister 
Hugo de Jonge en later aan Hel-
ma Lodders, de voorzitter van 
de vaste commissie voor Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport. 
In deze bundel verantwoorden 
leden van ActiZ de besteding 
van kwaliteitsbudgetten in de 
verpleegzorg. Inovum- mede-
werker Carina van der Heijden, 
verpleegkundige op de soma-
tische afdeling, vertelt in deze 
publicatie wat zij merkt van de 
ingezette middelen voor de in-

voering van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg.
Carina werkt sinds haar stage 
in 2007 bij Inovum en kent de 
organisatie dus al een tijd. Wel-
ke veranderingen ziet zij? “Je 
kunt vooral goed merken dat 
er nu meer aanbod is op het 
gebied van welzijnsactiviteiten. 
Het is fijn om te zien dat de be-
woners meer te doen hebben 
op zo’n dag en meer te kiezen 
hebben: wat vinden ze leuk om 
te doen, wat niet? Het doet me 
goed dat cliënten een prettigere 
dag hebben.” Binnen Inovum 
ziet Carina ook technologi-

Inovum over meer kwaliteit
“Het doet me goed dat cliënten
een prettigere dag hebben”

sche ontwikkelingen, zo is er 
nu een familieportaal in het 
ECD. Hierdoor hebben naasten 
thuis toegang tot bijvoorbeeld 
het dossier en zorgplan. “Dat 
scheelt veel papierwerk en tijd, 
tijd die we aan de bewoners 
kunnen besteden. Ook zijn we 
bezig om voor een bepaalde 
cliënt met wegloopgedrag een 
GPS-polsbandje te organise-
ren. Zodat we altijd weten waar 
hij is.”

Verschil voor de bewoner
Wat merkt een bewoner van 
deze veranderingen? “Meer 
tijd en een betere daginvulling 
zorgt voor positieve energie,” 
vertelt Carina. “Zowel voor de 
bewoners als de medewerkers. 
Vroeger ging je misschien een 
kwartiertje achteraf in een kan-
toortje zitten om bij te komen 

van een hectische ochtend, nu 
neem je even een bewoner mee 
naar buiten – voor een wande-
lingetje of omdat de cliënt zin 
heeft in een sigaretje.”

Kijken naar de toekomst
Wat Carina graag in de toe-
komst ziet? “Meer eigen regie 
voor de mensen en hun familie. 
Ik zou graag zien dat ze meer 
zélf meedenken, over hun bed-
tijd bijvoorbeeld.” Daarnaast 
ziet ze het actieve opleidingsbe-
leid van Inovum als belangrijke 
manier om ook in de toekomst 
de juiste professionals in dienst 
te hebben. “We leiden zelf col-
lega’s op tot wondverpleegkun-
dige, diabetesverpleegkundige, 
seniorverpleegkundige, noem 
maar op. En zelf word ik dan 
straks Parkinson-verpleegkun-
dige.”

Publicatie ‘Resultaten uit het 
verpleeghuis’
‘Aan het werk in het verpleeg-
huis’ is de tweede publicatie 
waarmee de leden van ActiZ 
zich gezamenlijk verantwoor-
den over de besteding van de 
kwaliteitsbudgetten voor de 
verpleeghuiszorg. Het is een 
vervolg op de publicatie ‘Re-
sultaten uit het verpleeghuis’. 
In deze in april verschenen 
publicatie vertelden 45 zorgbe-
stuurders hoe zij de middelen 
verpleeghuis inzetten, welke 
afwegingen zij daarbij maakten 
en wat bewoners en medewer-
kers daar in de praktijk van 
merken. 

duidelijk geen draagvlak voor 
de voorgestelde verbreding. De 
uitslag van de enquête is aan de 
gemeenteraad van Wijdemeren 
gestuurd met het nadrukkelij-
ke verzoek naar de bewoners 
en bedrijven te luisteren en de 
dijk niet te verbreden. Een ver-
breding spoort aan tot harder 
rijden en leidt tot nog meer on-
veilige situaties voor voetgan-
gers en fietsers. 
De bewoners zijn bereid mee 
te denken met de gemeente en 
de klankbordgroep aan een op-
lossing voor de afwikkeling van 
het verkeer over de dijk en zijn 

op voorhand langs geweest bij 
bewoners en bedrijven om te 
vragen wat zij willen. Verbre-
ding is geen optie, want bewo-
ners en bedrijven vrezen dat er 
dan nog harder gereden gaat 
worden dan nu al het geval is.
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Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 10.00 uur. De opmaak 
van de advertentie kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word 
(doc bestand) opsturen voor maandag 11.00 uur. Tarieven € 0,53 per 
mm per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. 
Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.
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Lifestyle Motowear
Vintage Motorkleding
Zuidereinde 52
1243 KH ‘s Graveland
06-190 66 679

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

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

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

Na een tijd van hoop op nog enkele mooie jaren bij ons, 
hebben wij snel en toch onverwacht afscheid moeten nemen 
van mijn lieve mama en schoonmoeder

Atie Schimmel
11 augustus 1951                                                   29 oktober 2018

Frederik en Stefan

Correspondentieadres:
Kalksteen 16
3991 SH  Houten

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden 
op vrijdag 2 november 2018.

R RESTAURANT Robberse Eiland 

LUNCHTOPPERS: TIENTJESKAART 

www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208 
Geldig in november 2018 van 11.00 – 16.00 uur 

Carpaccio van ossenhaas 
 

10 
3-luik van garnaal: garnalencocktail, 

loempia en een garnalenkroket 
 

10 

Geitenkaassalade 10 
Gerookte zalm & bitterballen van 

kreeft 
 

 

Kreeftensoep met Hollandse garnalen 
garnituur 

 

10 

2 gebakken sliptongen met verse friet 
 

10 
Kipsaté met pindasaus, atjar, 

kroepoek en friet 
 

10 

BQ: Best Quality Wagyu Burger met 
friet 

 

10 

Mosselpannetje, sausjes en verse friet 
 

10 
Gebakken scholfilet met friet 10 

‘s- GRAVELAND- Op donder-
dag 15 november organiseert 
Pioniersgroep Wijdemeren, 
PioWij, weer een Smakelijk Ge-
sprek met een 3-gangen maal-
tijd. En op zondagmiddag 25 
november een wandeling.

Bij de maandelijkse maaltijden 
ontmoeten we steeds nieuwe 
mensen. Dit is ook de bedoe-
ling om op een laagdrempelige 
manier met anderen in contact 
te komen en samen te eten. De 
maaltijd wordt geserveerd om 
18 uur en vanaf 17. 30 uur ben 
je welkom in het vernieuw-
de Honk achter de kerk de 
Graankorrel, Zuidereinde 15 
in ‘s-Graveland. Er wordt een 
vrijwillige bijdrage van mini-
maal € 3,50 gevraagd. Zin om 
ook te komen? Dan graag op-
geven bij Florence. Tel. 06 4703 
7219. Of per email info@pio-
niersgroep-wijdemeren.nl. Het 
volgende Smakelijk Gesprek is 
donderdag 20 december.
Op zondagmiddag 25 novem-
ber organiseert PioWij een 
wandeling met het thema Ad-
vent. Het staat in het teken van 
ontmoeting, bezinning en na-
denken over wat Kerst voor jou 
betekent. Om 14 uur start de 
wandeling bij de Graankorrel 
op Zuidereinde 15 in ‘s-Grave-
land en rond 15.30 uur zijn we 
weer terug. Dan staat er koffie 
en thee klaar. Meer info: www.
pioniersgroep-wijdemeren.nl

Met PioWij 
eten, wande-
len & praten
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Afscheid

ANKEVEEN- Op 1 november 
heeft de SOFA afscheid geno-
men van twee vaste kanjers 
van de Stichting Oranje Festivi-
teiten Ankeveen.

Na bijna 20 jaar trouwe dienst 
gaven Anneke de Kwant en 
Martin Koster aan dat het wat 
hen betrof mooi was geweest 
en dat er verjongd moet gaan 
worden. Zij waren op hun ge-
bied twee handige duizendpo-
ten. Alles wat er gebruikt moest 
worden tijdens de Ronde van 

Ankeveen, Koningsdag of Sin-
terklaasfeest, niks was te veel 
gevraagd. Hoe ingewikkeld het 

Afscheid van Anneke en Martin

soms ook was, het kwam er in 
de vorm van spelletjes e.d.
Vorige week donderdag was er 

een heerlijk etentje in restau-
rant 1244. Toen werden de af-
scheidsnemers nog even in het 
zonnetje gezet. Diverse SOFA- 
oud-gedienden kwamen om 
beurten binnen om een klein 
verhaaltje te houden en hen 
een mooie grote roos aan te 
bieden, diverse anekdotes wer-
den weer opgehaald. Daarna 
was het de beurt aan voorzitter 
Karel Spoor om enkele mooie 
woorden te spreken en de hoop 
uit te spreken dat er, wanneer 
de nood echt aan de man is, zij 
nog wel een klein klusje wilden 
doen.
Beiden antwoordden daar op 

dat het geen probleem zou 
moeten zijn en dat ze zeker 
weer ingezet willen worden bij 
de 12 Uur van Ankeveen, die 
voor 2021 weer op het pro-
gramma staat.
Na het uitreiken van de be-
dankfoto van de overige SO-
FA-leden en een dinerbon voor 
hen beider geliefde restaurant ‘t 
Swaentje werd er nog even ge-
noten van de laatste drankjes, 
voordat eenieder huiswaarts 
keerde. Nogmaals Martin en 
Anneke, 1000x dank voor al die 
jaren trouwe dienst.

Op vrijdagavond 9 november 
2018 gaat het gebeuren/ Dan 
hoeft er niemand meer te zeu-
ren

Dan gaan we weten/ Hoe de 
nieuwe prins of prinses van 
Schuimlikkerveen gaat heten/
In het Wapen van Ankeveen 
gaan we het beleven/ en een 
heel leuk feestje geven

Om half tien gaan het bal be-
ginnen/ Lijkt het je leuk, kom 
dan gerust binnen

Schuimlikkers 
Prinsenbal

Deze week start ‘Tante Janny’ 
met een nieuw Loosdrechts 
bedrijfje. Website klaar, stickers 
op de auto, visitekaartjes bin-
nen en op 8 november inschrij-
ving Kamer van Koophandel. 
Tante Janny is er voor mensen 
die (langdurig) ziek zijn of voor 
mensen die tijdgebrek hebben.
Zij biedt dan praktische hulp. 
Ook is Tante Janny er voor ou-
dere mensen die behoefte heb-
ben aan gezelschap en gezel-

ligheid. Bij ziekte of tijdgebrek 
loop je vaak tegen bepaalde 
klussen op, 
hond uitlaten, boodschap-
pen doen, eten koken, kids uit 
school halen, auto naar garage 
etc. Of je hebt een chauffeur 
nodig om je naar die belang-
rijke meeting te brengen en je 
kunt zelf, om wat voor reden 
ook, niet rijden. Ook dan is 
Tante Janny er. Oudere mensen 
hebben vaak behoefte aan wat 

‘Tante Janny’ gaat 
van start

gezelligheid, krantje voorlezen, 
samen naar de markt, of zelfs 
samen koken. Ook dan kun je 
Tante Janny inschakelen.
Tante Janny kan ook feestjes 
helemaal voor je regelen. Van 
uitnodigingen, styling, tot 
boodschappen doen en hapjes 
maken. Dit zijn dus ongeveer 
de werkzaamheden die Tante 
Janny kan uitvoeren.
Het komt erop neer dat er prak-
tische hulp geboden kan wor-
den daar waar nodig.
Zie ook: www.tante-janny.nl; 
mail: info@tante-janny.nl; of 
bel: 06- 44 21 76 71. 

‘s- GRAVELAND- Op maandag-
avond 12 november a.s. organi-
seert de Hervormde Gemeente 
´s-Graveland om 20.00 uur een 
open avond over het thema 
‘Vragen rondom levenseinde’.
Wij hebben Esmé Wiegman, 
voorzitter Pallitatieve Zorg 
Nederland, oud-directeur Ne-
derlandse Patiënten vereni-
ging en oud-Tweede Kamerlid 

ChristenUnie, bereid gevonden 
deze avond te spreken.  Vragen 
rondom levenseinde is een the-
ma dat iedereen raakt. Hebt u 
ook vragen rond het thema? 
Wie heeft de regie over uw le-
ven? Komt u in uw omgeving 
in aanraking met het levensein-
de? Wilt u graag eens spreken 
over dit onderwerp? Graag bie-
den wij u hiertoe de kans!

Dit thema speelt naar onze 
verwachting zowel binnen als 
buiten onze gemeente. Vandaar 
dat wij een open avond organi-
seren waar iedereen van harte 
welkom is.
Locatie: Hervormde Kerk, 
Noordereinde 14 te ’s-Grave-
land. U bent van harte welkom!

Open thema-avond ‘Vragen rondom levenseinde’

NEDERHORST DEN BERG- 
Op zondag 11 november is de 
dag dat we het feest van Sint 
Maarten vieren. Jullie zijn van 
harte welkom om 18.00 uur 
in de O.L.V. Hemelvaartkerk 
in Nederhorst den Berg. Het 
verhaal van Sint Martinus, die 
zijn mantel deelde met een 
arme bedelaar, wordt verteld. 
Na afloop kunnen jullie langs 
de deuren gaan om een liedje 
te zingen en wat lekkers te krij-
gen. Vergeten jullie niet je lam-
pionnen mee te nemen? Je bent 
van harte welkom!

11 november
Sint Maarten

Lampion maken bij de Spotjes
NEDERHORST DEN BERG- Op 
zaterdag 10 november gaan 
we met alle kinderen tussen 4 
en 12 jaar een lampion knutse-
len bij de Spotjes. 

Het is dan bijna Sint Maarten. 
Sint Maarten was een bisschop 
in Frankrijk die alles wat hij 
had, deelde met de mensen. Op 
11 november in het jaar 397 
na Christus, werd hij begraven 
en vanaf die tijd wordt er jaar-
lijks een bedelfeest gehouden. 
Vroeger verzamelden arme 
mensen dan eten bij elkaar 
om de winter door te komen. 
In verschillende Europese lan-
den wordt nu nog altijd Sint 
Maarten gevierd. In ons land is 
het alleen nog een kinderfeest, 
waarbij kinderen ’s avonds met 

lampions langs de huizen gaan 
en Sint Maartenliedjes zingen 
voor fruit en snoep. 
Ook in Nederhorst den Berg 
vieren we Sint Maarten. Kom 
je ook een mooie lampion ma-
ken? Je vindt de Spotjes in de 

Vuurtoren, op de bovenver-
dieping van Kidswereld. We 
starten om half 10 en om half 
12 is het afgelopen. De kosten 
zijn €3. Het Spotjesteam staat 
weer klaar om je te begroeten.
Tot zaterdag!

ANKEVEEN- Het startsein is 
gegeven voor de tulpenbol-
lenactie van de stichting Tara 
Bodong. Zoals de meesten van 
jullie misschien weten, onder-
steunt de Joseph Lokinschool 
deze stichting al een paar jaar. 
Tara Bodong bestaat alleen uit 
vrijwilligers (ook woonachtig 
in Ankeveen), waardoor iedere 
euro op de goede plek terecht 
komt. 

Tara Bodong heeft met behulp 
van alle giften een school voor 
meisjes gebouwd in een afge-
legen gebied van noord-oost 
India. Onderwijs voor meisjes 
is in India niet vanzelfsprekend. 
Vanwege de schrijnende om-
standigheden worden meisjes 
al vanaf heel jong ingeschakeld 
om voor jongere broertjes en 
zusjes te zorgen en worden vaak 
al jong uitgehuwelijkt. En juist 
onderwijs voor meisjes kan de 
armoedecirkel doorbreken. In-

middels is er één groep meisjes 
gestart op de school.
Om te kunnen starten met een 
tweede groep is er geld nodig 
voor de aanschaf van meubilair, 
schoolmaterialen, bedden, etc. 
En natuurlijk om extra leer-
krachten aan te stellen. Daarom 
doet de school dit jaar weer mee 
met de tulpenbollenactie.
Winkeltjes 
Hoe gaat het in zijn werk? Op 
drie plekken in de school zijn 
‘winkeltjes’ neergezet. In die 
winkeltjes liggen zakjes met 10 
tulpenbollen; één zakje kost € 
3,-. Er komen geen openings-
tijden voor de winkeltjes. Jullie 
kunnen zelf zakjes pakken en 
geld achterlaten in de geldkist-
jes.
De actie loopt t/m volgende 
week vrijdag, 9 november. We 
hopen dat er dit jaar heel veel 
tulpenbollen geplant gaan wor-
den in Ankeveen!
Alvast heel erg bedankt!

Tulpenbollen voor Tara Bodong
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Cultuur

Bubbels, bloemen en Bach
NEDERHORST DEN BERG - Het 
tienjarig bestaan van Concerten 
op de Berg werd afgelopen za-
terdag feestelijk geopend met 
een concert van het Noord Ne-
derlands Cellokwartet. Een jon-
ge cello uit 2010, gebouwd door 
de Groninger Hendrik Woldring, 
een Rombouts uit 1710, een Bal-
dantoni uit 1852, en een Franse 
cello uit de 18de eeuw kleurden 
met hun klanken de bomvolle 
WillibrordKerk in Nederhorst 
den Berg.

Het kwartet, Berger Fred Pot, 
Corine ’t Hoen, Jan-Ype Nota en 

Isabel Vaz, (vervangster van de 
zieke Noëlle Weidmann) bracht 
een zeer afwisselend program-
ma ten gehore. De intense klan-
ken van hun celli namen je mee 
naar de lichtvoetige Telemann, 
de donkere Bruckner, en lieten je 
horen en voelen hoe de Neder-
landse componiste Sylvia Maes-
sen de kleuren van de zee be-
doelt: ‘Colours of the Sea’.  ‘Geen 
dag zonder Bach’, een prettig ex-
traatje: een sarabande! Van Bach 
naar de compositie van Erik van 
der Wurff, u weet wel, die zoveel 
moois voor Herman van Veen 
gemaakt heeft,  ‘Lommer’. Het 

kwartet switchte weer naar een 
intens mooi stuk van Pablo Ca-
sals, ‘Song of the Birds’, om het 
deel voor de pauze te eindigen 
met ‘If I were a rich man’, volgens 
de ‘spreekstalmeester’ Jan-Ype 
Nota iets waar alle musici van 
dromen. 
Pauze. Bubbels. Felicitaties. Ont-
moetingen. ‘Hée, jij ook hier’, 
collega-musici, dorpsgenoten 
die even naar de cellisten gaan, 
vaste gasten. En ongeduldig op 
je horloge kijken of de pauze al 
voorbij is, want je wilt méér.
Na de pauze begint het concert 
introvert. Arvo Pärt. Heel subtiel 

vullen de musici elkaar aan. Heel 
subtiel brengen ze je met Da 
Pacem Domine naar de dieptes 
van je ziel. Daar houden de vier 
musici je nog even vast met het 
langzame deel van de suite voor 
4 celli, van Emanuel Moór.  ‘Cel-
listen zijn als een kameleon’, zegt 
Jan-Ype Nota,  ‘we kunnen alles’. 
En dat blijkt. Want het ‘Humo-
resque’ van Dvorák, swingt de 
pan uit. Net als het verrassende 
Caprice van Carlo Alfredo Piatti.  
Ook heel bijzonder te horen hoe 
‘Ständchen’ van Schubert, voor 
de menselijke stem geschreven, 
klinkt als vier celli het uitvoeren.  
Om aan te geven hoe veelzijdig 
celli zijn, laat het kwartet een 
grappig stukje muziek horen 

van de Duitse componist Kurt 
Noach, ‘Heinzelmännchen 
wachtparade’.  En ook nog een 
Beatles-medley. Het publiek is 
enthousiast! Applaus! Nog een 
applaus! Dus een toegift: het 
sensuele, Braziliaanse Gente 
Humilde.
Een fantastische avond. De 
musici in donkere kleding met 
rode accenten. Vooral de rode 
schoentjes van Corine ’t Hoen 
vielen op.  Extra applaus voor de 
Portugese invalster Isabel Vaz. 
Eén minpuntje: het duurde veel 
te kort!

Heb je altijd al eens op het po-
dium willen staan met live mu-
ziek? Ben je een zanger, danser, 
artiest of musicus en wil je eens 
ervaren hoe het is om met be-
geleiding van een groot orkest 
op te treden? Meld je dan aan 
voor Amicitia & Talent.

De Kortenhoefse muziekver-
eniging Amicitia nodigt ieder 
met een bijzonder talent uit 
om samen met het orkest op te 
treden. Dat kan als muzikant 
op een solo-instrument, maar 
ook als zanger, danser, rapper, 
DJ of entertainer op elk ander 
vlak. “Onze uitdaging is om 
talenten en muziek bij elkaar 
te brengen” legt dirigent Hen-

rie Pastoor uit. “Dat mag een 
muzikaal talent zijn, maar dat 
hoeft niet per se. Het kan ook 
wat verder weg staan, bijvoor-
beeld een circusartiest, iemand 
die kan jongleren. Of mensen 
die graag dansen, denk aan 
klassiek ballet of stijldansen 
als danspaar. Ook zangtalen-
ten zijn uiteraard welkom, al-
leen, als duo of met een hele 
popband. Dat zou natuurlijk 
fantastisch zijn, om een band 
te combineren met ‘t fanfare-
orkest en dan samen symfo-
nische rockmuziek te spelen, 
zoals Queen of Pink Floyd. Wat 
we graag willen, is om zoveel 
mogelijk verschillende talenten 
muzikaal te begeleiden. Om 

jong en oud de gelegenheid te 
geven iets moois op het podi-
um neer te zetten. En dan eens 
niet met een orkestband maar 
echt met live muziek.”
Voorronde
Op zaterdag 1 december is er 
een auditie in ’t Akkoord. Deze 
voorronde is niet zozeer be-
doeld als selectie legt Pastoor 
uit, maar vooral om samen te 
verkennen welke mogelijkhe-
den er zijn en wat er nodig is 
qua voorbereiding. “Afhanke-
lijk van de talenten gaan we 
muziek zoeken voor het orkest, 
die moet op maat gesneden 
zijn. Misschien moeten we wel 
speciaal iets laten schrijven of 
arrangeren. Dat kan allemaal, 

Meld je aan voor Amicitia & Talent

Op het podium met live muziek

NEDERHORST DEN BERG- De 
Historische Kring Nederhorst 
den Berg organiseerde een fo-
towedstrijd met als thema: ‘Je 
favoriete plek in Nederhorst 
den Berg’. 
Tijdens de viering van het 
30-jarig jubileum van de His-
torische Kring, op zaterdag 27 
oktober jl. zijn alle ingezonden 
foto’s gepresenteerd en de prij-
zen uitgereikt door wethouder 
Rosalie van Rijn. Uit een se-
lectie van de inzendingen, on-
der wie de winnaars: Richard 
Kroon 1e prijs, Leen Houtop, 
2e prijs en Anne Fortuin, 3e 
prijs,  is een expositie samen-
gesteld. De expositie is de hele 
maand november te zien in het 
Sociaal Cultureel Centrum aan 
de Blijklaan. Foto’s van de pre-
sentatie en de prijsuitreiking 
zijn te zien op de site www.his-
torischekring.nl.

Foto-expositie Historische 
Kring Nederhorst den Berg

Door: Karin van Hoorn

maar daar hebben we wel tijd 
voor nodig.” Daarom volgen 
pas in het voorjaar een aantal 
repetities op de dinsdagavond, 
met als slot een groots optre-
den in De Fuik op zaterdag 25 
mei. Allemaal goed begeleid, 
verzekert de dirigent: “We gaan 
het stapje voor stapje instude-
ren, zodat je tijdens het concert 
goed op de planken komt.” 

Meld je aan
Enthousiast geworden? Meld 
je dan aan via de website www.
amicitiakortenhoef.nl of de 
Facebookpagina @Amicitia-
Muziek. Als je nog vragen of 
twijfels hebt, neem dan contact 
op met Pieter Luijer, per e-mail 
pluijer@live.nl of telefonisch 06 
– 11 43 61 72.

Winnende foto:  protestantse en ka-
tholieke kerk in één beeld 
foto: Richard Kroon)

Atelierweekend in 
Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG- Wat 
een kunstenaars hebben we in 
Nederhorst den Berg en omge-
ving.  Regelmatig zijn er verschil-
lende kunstroutes in de verschil-
lende dorpen van Wijdemeren 
geweest. Hennie Hogenberg 
-van der Marel heeft aan deze 
kunstroutes meegedaan, maar 
vond het tijd voor een nieuwe 
uitdaging op landelijk niveau.  

Aankomende 17 en 18 novem-
ber stelt zij haar atelier open voor 
het landelijke Atelierweekend. 
Hier bent u welkom om al haar 
kunstwerken die zij de afgelopen 
25 jaar gemaakt heeft, te komen 
aanschouwen. Hennie schildert 
momenteel voornamelijk acryl, 
in de eerste jaren dat ze schilder-
de waren het meest aquarelschil-
derijen- en tekeningen. Ze is zich 
nu vooral aan het toeleggen op 

portretten in olieverf. Planten, 
natuurvoorstellingen en nog vele 
andere plaatjes die interessant 
zijn voor haar, schildert ze, even-
tueel ook in opdracht. In de serie 
Lady’s heeft ze een veelzijdig-
heid, van verschillende dames 
in verschillende kunstvormen 
gemaakt. Voor een voorproefje 
kunt u kijken op www.hennie-
satelier.nl.  Bij bezoek aan Hen-
nie’s atelier krijg je een gratis 
lidmaatschap t.w. € 60,- van de 
Nederlandse kunstkring en een 
cadeaukaart van Berko.org. Bij 
aankoop van een schilderij krijgt 
u ook een presentje van haarzelf 
cadeau. 
U bent welkom op resp. 17 en 
18 november van 12.00 tot 16.00 
uur op Middenweg 128 in Ne-
derhorst den Berg. Voor meer 
info kunt u terecht op www.lan-
delijkatelierweekend.nl 

Alzheimer Café

Op woensdag 14 november 
is er weer een Alzheimer Café 
van 19.30 tot 21.00 uur in De 
Koepel, Kapittelweg 399a, 
Hilversum (035-6438815). Dit 
keer over dementie en muziek. 
Daar waar mensen met de-
mentie allerlei andere zaken 
gaat vergeten, kan muziek 
en meezingen het geheugen 
ondersteunen. Muziek kan 
ook vaak emoties oproepen 
en daarmee de gemoedstoe-
stand van een persoon met 
dementie positief beïnvloe-
den. Gastsprekers: Jacqueline 
van der Kamp – Nijhuis en 
Anneke Vreugendenhil, mu-
ziektherapeuten.
Zie ook: www.alzheimer-ne-
derland.nl/gooi; mail: alzhei-
mercafe.hilversum@gmail.
com. Of bel: Arlyanne Kuipers: 
06-2095.1875  
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Activiteitenmarkt

‘s- GRAVELAND- Houdt u van 
lezen, en lijkt het u aantrekke-
lijk om de boeken te bespreken 
met anderen? Op zaterdagmor-
gen 10 november start er een li-
teraire leesclub in ’s-Graveland. 
Het initiatief gaat uit van lees-
club-organisatie Senia, die 
overal in Nederland nieuwe 
groepen opricht.  De nieuw op 
te richten leesclub kan kiezen 
uit een literatuurlijst met boei-
ende, goed leesbare romans. 
Senia levert bij elk boek een 
leeswijzer met discussievragen, 
zodat het gesprek echt over het 
boek gaat, en niet verzandt. De 
bijeenkomst op 10 november 
begint om 11.00 uur en wordt 
gehouden in restaurant Bram-
bergen, bij het bezoekerscen-
trum van Natuurmonumenten, 
Noordereinde 54d in ’s-Grave-
land.  Aanmelden mag, maar 
hoeft niet. Hebt u interesse 
maar bent u verhinderd? Bel 
of mail dan naar Ineke van de 
Rotte, tel. 035-6241880 of ine-
ke.vanderotte@senia.nl   

Start literai-
re leesclub 
in ’s-Grave-
land

Een traditie is het al jaren: het 
proeven van de nieuwe Franse 
wijn. De S.V. ’s-Graveland no-
digt u van harte uit om dit op 
vrijdag 16 november te komen 
doen in de kantine van de ver-
eniging. Leden en niet leden 
zijn van harte welkom. Geen 
liefhebber van wijn? Natuurlijk 
is er ook het gebruikelijk assor-

timent: van water tot fris en ge-
zien de tijd van het jaar zal een 
Bokbier ook niet ontbreken. 
Nieuw deze editie is ook Franse 
siroop en de muzikale omlijs-
ting van een echte troubadour. 
Het dreigt erg gezellig te wor-
den. Vous êtes les bienvenus à 
partir de 20h30!!

’s-Graveland heet u van har-
te welkom op de Beaujolais 
Primeur

Kortenhoever Raimon Knip 
leverde een prestatie van for-
maat op het Europees Kampi-
oenschap Veldrijden vrijdag jl. 
in Rosmalen. In de categorie 
50-54 van de Masters eindigde 
hij op de 8e plek in een dik half 
uur. Knip (1969) was de eerste 
Nederlander in een internatio-
naal veld van 40 rijders. 

Raimon Knip 
8e op EK 
Veldrijden

Schoolschaken in Sterren-
wachter

Eindelijk, schaakgoeroe Patrick 
Kreuning heeft zijn herdersmat 
gezet. Hij kreeg groen licht dat 
het Schoolschaaktoernooi Wij-
demeren zal plaatsvinden op ba-
sisschool De Sterrenwachter aan 
de Lindelaan te Loosdrecht. Op 
woensdag 14 november, vanaf 
14.30 uur. Voor het schuiven met 
dames, pionnen, lopers, paar-

den en koningen zullen heel veel 
schoolkinderen die middag sa-
menkomen om te bepalen wie de 
beste van Wijdemeren is en wie 
mag doorstromen naar regionale 
wedstrijden. 

NEDERHORST DEN BERG- Op 
dit moment is Volleybal Ver-
eniging Nederhorst druk bezig 
met het geven van volleybal-
trainingen aan de kinderen van 
de drie basisscholen in Neder-
horst den Berg. Dit keer trainen 
we niet alleen de groepen 6 en 
7 maar ook 4, 5 en 8. 

Tijdens de trainingen, die wor-
den gegeven in de reguliere 
gymles, laten we de kinderen 
(wederom) kennis maken met 

volleybal, gebaseerd op het 
jeugdvolleybal traject genaamd 
Cool Moves Volley (CMV). 
Dat is een hele leuke manier 
waarop volleybal stapsgewijs 
wordt aangeleerd aan kinde-
ren tussen de 6 en 12 jaar. Via 
6 verschillende niveaus leren 
de kinderen volleyballen. Het 
begint met niveau 1 (6 jaar), 
alleen vangen en gooien, en 
eindigt met niveau 6 (12 jaar), 
waarbij de kinderen al met alle 
facetten van het volleybal ken-

School Moves Volley nis gemaakt hebben.
We kunnen niet anders zeggen 
dan dat de kinderen tijdens 
deze trainingen weer heel en-
thousiast meedoen en dat er 
velen in de rij staan om mee te 
doen aan het afsluitende toer-
nooi. Dit door VV Nederhorst 
georganiseerde toernooi zal 
plaatsvinden op woensdagmid-
dag 14 november aanstaande in 
sporthal De Blijk. Twaalf teams 
uit de groepen 6 en 7 zullen 
deelnemen en het belooft weer 
een sportief spektakel te wor-
den. Mocht u een kijkje willen 
nemen dan bent u van harte 

welkom vanaf 13.30 uur.

Mee trainen
Mocht uw kind belangstelling 
hebben voor volleybal en een 
keertje mee willen doen dan 
is hij/zij van harte welkom om 
drie keer vrijblijvend mee te 
trainen. De trainingen voor de 
DEF- jeugd, leeftijd van 6 tot 
12 jaar, zijn op de donderdag 
tussen 16.45 en 18.00 uur. Voor 
meer informatie omtrent het 
CMV volleybal kunt u contact 
opnemen met Helga Jansen via 
tc_defjeugd@vvnederhorst.nl

NoFoodWas-
ted werkt nu 
ook in regio
De app NoFoodWasted is 
uitgebreid met de mogelijk-
heid om tegen gereduceerd 
tarief maaltijden te kopen die 
‘overblijven’ bij restaurants in 
de Gooi en Vechtstreek. Die 
gerechten kunnen tegen een 
gereduceerde prijs worden 
gekocht in de app.
Op deze manier kun je voor 
een goede prijs een topmaal-
tijd kopen, er wordt minder 
voedsel weggegooid en res-
taurants reduceren de inkom-
stenderving. De app is nu ook 
beschikbaar voor restaurants: 
Japans Restaurant Tokyo (Hil-
versum & Loosdrecht); Hotel 
Gooiland (Hilversum); Candi 
Borobudur (Bussum); Maars-
sen aan de Kook (Maarssen); 
Coffee Fellows (Hilversum); 
Vida (Hilversum, Naarden & 
Laren)

KORTENHOEF- Wie is er niet a.s. 
woensdag in de Dobber? Bijna 
iedereen die zich betrokken 
voelt bij de zorg voor ouderen 
is aanwezig op de Activiteiten-
markt op 14 november tussen 
15.00 en 17.00 uur. Maak ken-
nis met professionals en vrijwil-
ligers.

Huisarts Jacqueline Suijker 
vertelt namens de Huisartsen-
praktijk Curtevenne, Huis-
artsen Hoflaan en Siebeling 
& Suijker Huisartsen dat de 
eerstelijns-zorgers door sa-
menwerking de kwaliteit van 
de zorg voor senioren kunnen 
verbeteren. “Er vindt een kruis-
bestuiving plaats tussen artsen, 
apothekers, welzijnswerkers, 
kerken en tal van andere or-
ganisaties. We komen steeds 
meer van elkaar te weten. Op 
deze Activiteitenmarkt kun je 
zien wat er allemaal gebeurt op 
dit gebied. Dit kan heel goed in 
een dorp, omdat je dicht op el-
kaar zit. Je kent elkaar redelijk 
goed.”
De markt richt zich op ieder-
een die te maken heeft met 
ouderen. Dat kunnen kinde-

ren, mantelzorgers en andere 
belangstellenden zijn. Het gaat 
om verbinding zoeken, welzijn, 
gezelligheid, contact, beweging 
en zorg. 

Veel tafels
Een greep uit de organisaties en 
personen: Klusjesteam, Vrijwil-
ligerscentrale, Maatjesproject, 
‘Vier het Leven’, Kledingbank, 
praktijkondersteuners Astrid, 
Indah, Marleen en Judith, In-
ovum, Buurtzorg, WMO, Pio-
Wij, sociaal makelaar, Zonne-
bloem, Kuijer dagbesteding, 
beweegcoach Beppie van de 
Bunt, Apotheek ’s-Graveland, 
Versa Wijdehuizen, therapeu-
ten, kerken, energiecoach An-
nemarie Poorthuis en Open 
Huiskamer-vz. Madelinde 
Winnubst en uiteraard de Kor-
tenhoefse huisartsen. 
Kom rondsnuffelen, raak in ge-
sprek, stel vragen. Samen met 
de eerstelijnszorgers en andere 
clubs moet het mogelijk zijn 
om de senioren goed te bege-
leiden.

Welkom op de Activiteiten-
markt voor senioren

	
Verbinding Zorg Contact

WEESP - Donderdag 22 novem-
ber houdt Uitvaartverzorging 
Myosotis i.s.m. begraafplaats 
Carspelhof de jaarlijkse licht-
jesavond. 

Pien van der Ven en Ruben 
Annink zullen de avond muzi-
kaal omlijsten. Pete, de doedel-
zakspeler, zal  de stoet mensen 
voorgaan in de ceremonie over 
de begraafplaats. De lichtjes-
avond sluiten we af met een 
kop koffie, glühwein en war-
me chocolademelk en dat is 
tevens het moment  voor de 
aanwezigen om met elkaar sa-
men te zijn. Uitvaartverzorging 
Myosotis zal ook dit jaar voor 
aanvang van de ceremonie 
een cheque overhandigen aan 
Stichting Ambulancewens. Di-
recteur Charles Benschop van 
Myosotis: “Het is fijn dat we 
deze avond iets voor mensen 
kunnen betekenen, het geeft 
mensen troost. Wij vinden 
Stichting Ambulancewens een 
mooi doel.”   Aanvang 19.00 
uur. Locatie Uitvaartcentrum 
Myosotis, Utrechtseweg 10-B 
te Weesp.

Lichtjesavond 
op Carspelhof

Collecte NSGK 
Duizenden vrijwilligers gaan 
van 12 t/m 17 november weer 
op pad om geld in te zamelen 
voor kinderen en jongeren 
met een handicap. Zij komen 
aan de deur tijdens de lande-
lijke collecteweek van NSGK, 
de Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind. 
In onze samenleving zijn veel 
drempels waardoor kinderen 
en jongeren met een handicap 
niet gewoon kunnen mee-
doen. 
Geen collectant aan de deur? 
Sms de letters NSGK naar 
nummer 4333 (eenmalige gift 
van 3 euro) of met een online 
donatie via www.nsgk.nl.
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Sport

Nederhorst kan terugzien op 
een goede met veel inzet ge-
speelde wedstrijd tegen het nog 
ongeslagen en technisch vaar-
dige Theole. Het elftal speelde 
vanuit een goede organisatie en 
kwam er regelmatig uit. In de 
9e minuut had de thuisclub op 
voorsprong moeten komen via 
Joris, die zijn schot via de keeper 
op de paal zag belanden, Job van 

Wijk schoot de rebound tegen 
de keeper en Luuk van Huisste-
de schoot vervolgens naast. In 
de 42e minuut mochten de gas-
ten uit Tiel een vrije trap nemen 
rechts van het strafschopgebied. 
De laag ingeschoten bal ging 
langs alles en iedereen heen en 
verdween daardoor ongelukkig 
in de linkerbenedenhoek. Een 
domper voor de thuisclub 

Na rust kreeg Theole een gro-
ter veldoverwicht en Neder-
horst moest steeds verder te-
rugzakken. Echt grote kansen 
kregen de gasten echter niet. 
Nederhorst stuurde het laatste 
kwartier Pepijn Schols naar vo-
ren, maar dit leidde niet tot het 
gewenste resultaat. In de 87e 
minuut viel de beslissing toen 
bij een uitval over rechts de bal 

werd voorgegeven en de links-
buiten van Theole laag inschoot.

Senioren
Het 2e kwam na een vroege ach-
terstand tegen Kampong  voor 
rust op 2-1 via Tijmen Blok en 
Ruben Hogenberg en wist na rust 
via een eigen doelpunt en weder-
om Tijmen alsnog te winnen. Het 
3e wist na een 2-0 achterstand 

Voetballen in Nederhorst

Kleine nederlaag tegen koploper 
bij rust, alsnog verrassend alsnog 
met 3-2 te winnen bij Hoogland 
en het 4e versloeg thuis Geuzen-
Middenmeer met 2-1

Jeugd
JO19-1 speelde na een goede 
wedstrijd gelijk tegen Wasmeer 
(1-1). JO13-1 wint thuis van Al-
tius met 2-1 en JO13-2 wonnen 
hun eerste wedstrijd met 6-2 
van Hertha. JO11-1 wint van 
Altius met 6-3 en een knappe 
prestatie van JO9-1 door met  
8-1 te winnen van NVC JO9-1

In Amersfoort werd er wel-
iswaar geflatteerd maar toch 
flink verloren van de Post-
hoorn dat voorafgaand aan dit 
duel samen met ASV ‘65 op de 
onderste plaats stond. De eerste 
helft ging gelijk op, maar door 
onnodige persoonlijke fouten 
ging men theedrinken met een 
2-0 achterstand. Voorin waren 

de Ankeveners in de tweede 
helft machteloos en uiteinde-
lijk werd de eindstand 5-0. We 
moeten eerlijk zijn en toegeven 
dat deze onnodige persoonlij-
ke fouten die elke week weer 
de revue passeren wel degelijk 
met een tekort aan kwaliteit te 
maken hebben. Hoofdtrainer 
Yoessef Bouali heeft de moei-

lijke taak momenteel om de 
motivatie erin te houden. De 
selectie is jong, leergierig en 
enthousiast en er zit wel de-
gelijk een stijgende lijn in het 
spel, doch op bepaalde essen-
tiële momenten hebben de 
tegenstanders meer gogme en 
ze straffen de foutjes aan Anke-
veense zijde efficiënt af. Vooraf 

Voetballen in Ankeveen

1e elftal verliest kelderduel

Trainer 
Chris van de 
Graaf ver-
trekt bij VV 
Nederhorst

NEDERHORST DEN BERG- 
Hoofdtrainer Chris van de 
Graaf van het eerste elftal van 
VV Nederhorst vertrekt voortij-
dig bij de zondag derdeklasser. 

In goed onderling overleg tus-
sen spelers, technische staf, 
trainer en het bestuur is beslo-
ten om het contract met Chris 
voortijdig te beëindigen. De 
trainer heeft te kennen gegeven 
vanwege persoonlijke omstan-
digheden te willen stoppen. 
Chris van de Graaf nam aan het 
begin van dit seizoen het stokje 
over van trainer Jouri de Bruin 
die in het seizoen 2016-2017 
met VV Nederhorst kampioen 
werd van de 4e klasse zondag. 
Het bestuur van VV Neder-
horst dankt Chris voor zijn in-
zet in de afgelopen maanden. 
De commissie voetbalzaken 
gaat voor haar zondagselectie 
op zoek naar een nieuwe am-
bitieuze hoofdtrainer, waarbij 
gegadigden zich via de mail 
kunnen aanmelden bij secreta-
risvvnederhorst@gmail.com

Geschreven door: Richard Baar, Dick Blom, Niels van der Horst en Marc Degekamp

heeft ASV wel met dit scenario 
rekening gehouden dat het een 
moeilijk seizoen zou worden. 
De rust behouden en proberen 
zaken te verbeteren is het enige 
wat er van hogerhand aan ge-
daan kan worden. Heel Anke-
veen snakt naar een zege en is 
voor het moraal hard nodig.

2e elftal zegeviert
De mannen van Herman Blok-
ker waren de eerste helft heer 
en meester. Fabian Blokker en 
Andrew Chau bepaalden de 

ruststand op 0-2. In de tweede 
helft werd het een rommelig 
verhaal. ‘t Gooi kon zelfs te-
rugkomen tot 2-2 en dat was 
meer de verdienste van ASV 
‘65 dan van de tegenstander. 
Een penalty bracht uitkomst 
voor de Ankeveners en ‘der 
Bomber’ Hans Pos verzilverde 
dit buitenkansje beheerst. Al 
met al wel een verdiende over-
winning, maar het werd onno-
dig spannend gemaakt door de 
heren artiesten.

NEDERHORST DEN BERG – Af-
gelopen zondag was de derde 
editie van het Bergs dartkam-
pioenschap. De eerste winnaar 
deed niet mee, de tweede en 
titelverdediger Gert-Jan van 
Huisstede sneuvelde vroeger 
dan verwacht, dus kwam er een 
nieuwe winnaar uit de bus: Paul 
van Melsen.

Vanwege dat Ajax speelde en 
er in de buurt van Muiderberg 
een stalfeest was, waren som-
mige dartende voetbalfans en 
een aantal jeugdspelers er niet 
bij, maar dat mocht de pret niet 

drukken. Edwin Keizer had sa-
men met Nick Blom (en diens 
ouders) van sportcafé De Blijk 
een geslaagd, sportief en gezel-
lig evenement neergezet. Om 
als darter mee te mogen doen 
moet je in Nederhorst wonen 
of gewoond hebben. “Eén deel-
nemer heeft hier feitelijk maar 
twee maanden gewoond. Z’n 
vader woont hier nog steeds en 
hij voelt zich ook Berger maar 
het was dus maar kort”, vertelde 
Edwin. Hij had het over Rem-
co Keij. Edwin grapte dat het 
vanwege de korte woonperiode 
natuurlijk niet de bedoeling was 

dat hij ging winnen.

Ontstaan
Er worden vanuit Madhouse 
Darts al een jaar of twintig toer-
nooien georganiseerd. Klein 
probleem daarbij was dat er 
uit de regio (Loenen, Korten-
hoef, Hilversum) altijd een 
flinke groep fanatieke spelers 
meedeed. “Gevolg was dat er 
nooit een Berger won”, aldus 
Keizer. Vandaar dat men op het 
idee kwam een Bergs kampi-
oenschap te gaan organiseren. 
“Leuk dat al die goede darters 
altijd komen, maar we willen ze 

ook één keer niet, zodat wij met 
die beker naar huis kunnen.” 

Uitslag
Op het podium werd winnaar 
Paul van Melsen geflankeerd 
door Jeroen Bouwer sr (2e) 
en Jaap Schuurman (3e). Dat 
deze winnaars van het brons 
en zilver daar niet per ongeluk 
waren geëindigd, bleek uit dat 
Schuurman de hoogste finish 
had gerealiseerd met een fraaie 
131 en het uit feit dat Bouwer 
sr. het vaakst de maximumscore 
had gegooid. Hij liet twee keer 
de befaamde 180 noteren.

Dartkampioenschap levert nieuwe winnaar op

Tien minuten voor tijd leek een 
punt of zelfs drie nog mogelijk 
maar kort nadat Jimmy Reijn-
ders de aansluitingstreffer had 
gemaakt (2-1), besliste Aurora 
de wedstrijd. De tweede aanslui-
tingstreffer (Gerben van Veen, 
3-2) kwam vijf minuten voor tijd 
te laat. Een uitgebreider verslag 
op: www.svsgraveland.nl. 
Senioren
Het 2e leed tegen Almere FC de 
tweede opeenvolgende 1-2 ne-
derlaag en maakt op de ranglijst  
pas op de plaats. Na de eerste 
nederlaag van vorige week her-
stelde het 3e zich met een 2-3 

overwinning bij WV-HEDW. 
Doelpunten van Eelco van Gestel 
(2x penalty) en Ibai Urrestarazu. 
35+1 verloor thuis met 1-7 van 
PVC 35+1. Het enige doelpunt 
kwam van Remko Kempers. 
35+2 behaalde wel het maxima-
le: 2-6 overwinning op Nautilus. 
ZA2
Za2 moest na vier overwinnin-
gen op rij een 2-1 nederlaag slik-
ken bij Eemnes. Tom van Rijn 
scoorde wel schitterend uit een 
vrije trap.
Jongens onder 19
JO19-1 speelde een betere twee-
de dan eerste helft en scoorde 

daarin vier keer. Twan Roorda 
(2x penalty), Jordi Hagen en Lars 
van Huisstede scoorden. JO19-
1 blijft door de overwinning op 
Zuidvogels JO19-1 ongeslagen. 
JO19-2 behaalde bij Victoria 
JO19-4 een mooie 0-3 overwin-
ning en handhaafde zich in de 
top 3. JO19-3 lukte het niet om 
van Victorianen te winnen, maar 
de volgers weten: de eerste over-
winning is nabij!
 
Geen succes voor VRouwen
VR1 won van de Huizense com-
binatie HSV de Zuidvogels/
Huizen met 2-1. VR2 werd bij ‘t 

Vliegdorp afgelast.
Club van 100
Donderdag 15 november tijdens 
hun jaarlijkse vergadering zullen 
de 100 leden van deze club zich 
buigen over de besteding van 
hun gelden.
SVS-TV 
De redactie krijgt steeds meer 
vorm en de komende tijd zal er 
nog meer in beeld verslag gedaan 
worden van de activiteiten bij de 
vereniging. Kijk op www.svsgra-
veland.nl voor de bijdragen tot 
nu toe.

Voetballen in ‘s- Graveland

1e komt slecht begin komt niet te boven
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De Timeless Swingband gaf een sponsorconcert voor een bijna volle Stal-
paertkerk. De 7 heren op leeftijd toonden aan dat jazz en blues inderdaad 

tijdloos zijn, het was genieten op hoog niveau. 

N i e u w s 
Club 4711
 

Uitslag + 
stand herf-
sttoernooi 

biljarten
Maandag 29 okt.: J. van 
Greuningen – B. Worp 0-2, J. 
Vrijburg – M. Zieleman 2-0, 
Mw. D. Giavarra – W. Cle-
ments 2-0
Stand aan kop: B. Worp 5-19, 
Mw. T. Bos 5-16, W. Cle-
ments 5-12
Uitslag BV Overmeer tegen 
Biljartclub 4711: 6-9
Donderdag 1 nov.: M. v.d. 
Velden – J. Vrijburg 0-3, 
M. Verlaan – M. Zieleman 
3-1, P. van ‘t Klooster – A. 
de Bruin 0-3, T. Otten – B. 
Worp 0-2, W. Lam – Mw. D. 
Giavarra 3-0
Programma
Donderdag 8 nov. 19.30 uur: 
onderlinge competitie BV 
Overmeer, zaterdag 10 nov. 
16.00 uur: maandtoernooi 
koppelklaverjassen (bij Café 
Die2), maandag 12 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

Groep 5/6 Lokinschool zamelt topbedrag in
ANKEVEEN- Tot aan de herfst-
vakantie heeft groep 5/6 van 
de Joseph Lokinschool heel 
veel geleerd over de regen-
wouden. Ook haalden ze maar 
liefst 550 euro op. Apetrots 
waren ze. Niet alleen omdat ze 
zo beroemd worden in Wijde-
meren en omgeving, maar ook 
dat veel meer mensen nu iets 
weten over het regenwoud van 
de kinderen. 

De Ankeveners hebben met 
lessen en opdrachten veel op-
gestoken over de noodzaak van 
het regenwoud. Ook hebben ze 
actie gevoerd voor het project 
‘Regenwoud van de kinderen’, 
dat alleen draait op door kinde-
ren opgehaald geld. Het perceel 
dat door Nederlandse kinderen 
wordt beschermd is een apart 
gedeelte van een reservaat in 
Costa Rica, Midden-Amerika. 
Dit stuk regenwoud is enkel 
gefinancierd door de inzet van 
kinderen en overkoepelende 
organisaties. Het ecosysteem 
dat hier te vinden is (laagland 
regenwoud), wordt wereldwijd 
ernstig bedreigd. Nu al hebben 
2133 Nederlandse kinderen ge-

zorgd voor 326.514 m2 extra 
groen.  

Workshop
De kinderen van juf Lanja be-
dachten allerlei manieren om 
geld in te zamelen.  Ze deden 
voor of na school haast niets 
liever dan hard te werken om 
het regenwoud van Costa Rica 

te laten groeien. Voor elke € 
2,50 die ze zouden ophalen, 
wordt er 1m2 bos geplaatst. Na 
een laatste inspirerende work-
shop van 45 minuten vanuit 
‘Regenwoud van de kinderen’, 
met videofrag¬menten, raad-
sels, verhalen en een speelse 
opdracht waren ze er op ge-
brand om hun doel te halen: 

200 euro met de klas. Ieder-
een uit de klas van 20 leerlin-
gen was dus verantwoordelijk 
voor een tientje. Maar het werd 
nog mooier, vol trots kunnen 
ze zeggen dat er een geweldig 
bedrag is opgehaald door deze 
kanjers: €550,-. Dat is 220 m2 
meer oerwoud, oftewel meer 
dan drie klaslokalen. 




