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Mats Smit ‘Ondernemer
van het jaar’
WIJDEMEREN - Mats Smit van
Smit’s Delicious uit Nederhorst
den Berg mag zich een jaar
lang startende ondernemer
van het jaar noemen. Hij ontving de Wijdemeerse Ondernemer van het Jaarwisselbokaal,
een lidmaatschap van Ondernemend Wijdemeren en een
training/masterclass naar keuze ter waarde van 2500 euro.
1039 mensen brachten hun
stem uit. Daarvan gingen 524
stemmen naar de winnaar Mats
Smit.
Ondernemersvereniging Ondernemend Wijdemeren en de
gemeente hadden van deze eerste verkiezing werk gemaakt.
In een niet zo vol restaurant
Docks werd een netwerkborrel
opgetuigd met ervaren ondernemers die tips & tricks overbrachten voor het midden- en
kleinbedrijf. Brandweerman

Maarten Steinkamp die tussendoor ook nog eigenaar is van
Jamin en Multivlaai, trad op als
spreekstalmeester. Zijn adagium was dat je eigenlijk elke dag
moet denken als een starter.
“Ondernemen is een weg, geen
doel. Je moet geen problemen
wegmoffelen, maar direct hulp
zoeken. Je moet doorgaan waar
anderen stoppen” zei Steenkamp. Een TED- talk (Technology, Entertainment, Design)
van Frans ten Berge moest helaas afgeraffeld worden vanwege de planning. Jammer, want
deze mede-eigenaar van de
Beekman Group had veel zinnige teksten. Hij duidde op een
paar kernzaken: de mens centraal, hoe kwetsbaar een imago
kan zijn en het belang van snel
reageren.
Er werden in totaal 32 startende ondernemers aangemeld.
Waaruit een jury drie finalisten

selecteerde. Die presenteerden
zich nogmaals op het podium
in Docks. Vincent van Heijst
van de Thermgroep draagt
door samenwerking van installatiebedrijven bij aan energiebesparende maatregelen. Roald
Wentink van Steigerverlichting heeft een oplossing voor
het aanmeren in het donker
met energiezuinige verlichte
bolders op steigers. Mats Smit
maakt bonbons die in smaak,
vorm en textuur verschillen
van de traditionele chocoladewaren. Hij produceert vanuit
de keuken exclusief voor 15
restaurants in het hogere segment. Zijn droom is ooit een
chocoladefabriek te bouwen,
naast zijn eigen bungalow.
De prijs werd overhandigd
door wethouder economisch
zaken Jan Klink: “Mats Smit
maakt heerlijk ambachtelijke
bonbons, die er ook nog eens

mooi uit zien. Ik ben onder de
indruk van zijn enthousiasme
en gedrevenheid. Wat mij betreft de terechte winnaar van
de eerste ondernemersverkiezing van Wijdemeren!” Waar
OW- voorzitter Wim Lorjé aan
toevoegde dat Wijdemeren bezit over goede ondernemers
met weinig faillissementen in
de crisistijd, waarvan er 250 lid

zijn van Ondernemend Wijdemeren.
Deze verkiezing is het begin
van een jaarlijkse serie. De volgende keer komt een andere categorie ondernemers aan bod.
Een blije Mats Smit vergezeld van
Jan Klink en Wim Lorjé (rechts)

• Gebruik van hoogwaardige
schildersproducten
• Persoonlijk advies en contact
• Vrijblijvende offerte op maat
Winteractie: nu 20% korting op al het binnen schilderwerk*
*Onze winteractie geldt voor klussen ingepland tot 1 april 2019

Naarderstraat 35A
1211 AJ Hilversum

T: 06-24362544
E: brouwerdave@hotmail.com
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2

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

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

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

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
035 -6561074/06-22732136
Annemarie
0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035 - 683 03 00
Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef
035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 6563001
Sensoor
035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073
Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom
planning
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

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

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

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

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

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

w St. Martinus
Zo. 25 november: 9.30 uur: Euch.
L. Wenneker
w H. Antonius
Wo. 28 november: 9.30 uur: Euch.
J. Dresmé

PKN Gemeenten

w Willibrordkerk
Zo. 25 november: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
w De Graankorrel
Zo. 25 november: 10.00 uur:
Ds. J. Bodisco Massink.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 25 november: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 25 november: 9.30 uur:
Ds. J. de Goei.
w Oec. Streekgemeente
Zo. 25 november: 11.15 uur:
Corrie van Egmond.

Streek Gemeenten

w Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 25 november: 10.00 uur:
Br. P. Stolk.

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

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

Graag nodigen wij u uit op
donderdag 22 november
voor de lichtjesavond op
begraafplaats Carspelhof.
18.30 uur ontvangst en
uitreiking kaarsjes door Myosotis.
19.00 uur lichtjesceremonie
Aansluitend is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten.
Uitvaartcentrum en Aula Myosotis
is gevestigd aan de
Utrechtseweg 110-B te Weesp
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar.

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Adverteren:
weekbladwijdemeren.nl

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD

WAT

WAAR

do. 22 nov.
do. 22 nov.
do. 22 nov.
do. 22 nov.
23/24 nov.
vr. 23 nov.
vr. 23 nov.
za. 24 nov.
za. 24 nov.
za. 24 nov.
za. 24 nov.
za. 24 nov.
zo. 25 nov.
zo. 25 nov.
zo. 25 nov.
wo. 28 nov.
do. 29 nov.
vr. 30 nov.
za. 1 dec.
zo. 2 dec.
vr. 4 dec.

Burenmaaltijd
Thema-avond Energietransitie
Karin Luijten (kookboeken)
Concert Navarra Kwartet
24 uur Oogmerk Briljant
Opening IJshal Nederhorst
ALV IJsclub ‘Onderling Genoegen’
ASV Petanque Clubtoernooi
Aankomst Sinterklaas Kortenhoef
Open middag Historische Kring (16 u.)
Wintermarkt
Aankomst Sinterklaas Ankeveen
Galerieconcert Vermeulen Art
Film: Whiplash
Concert Vespucci Kwartet
Commissie Ruimte en Economie
Commissie Bestuur en Middelen
Muziektheater ‘Spijkers II’
Meet & Greet met Sint
D3D Jamsessie
ALV IJsclub Loosdrecht

Grand Café Emtinckhof, Ldr.
Oude School, Kortenhoef
Bibliotheek, Tjalk 41, Loosdr.
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
De Meenthof, Kortenhoef
Blijklaan, NdB.
Kraaiennest,Krt.hoefsedijk145
Piet Koster Plein, Ankeveen
Emmaweg/ Oranjeweg,K’hoef
Kerklaan 89, Kortenhoef.
3-Luik, Lindeplein. Loosdrecht
St. Martinuskerk, Ankeveen
Zodde 20, Loosdrecht
Dillewijn, Ankeveen
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Rading 1, Loosdrecht
Rading 1, Loosdrecht
Dillewijn, Ankeveen
Sypesteyn, Nw. Ldr. dijk 150
De Drie Dorpen, Ankeveen
Kantine SVL, Rading 1, Ldr.

12.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
12.00 u.
19.00 u.
20.00 u.
11.00 u.
12.00 u.
13.00 u.
13.00 u.
13.45 u.
15.00 u.
15.30 u.
15.30 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
12.30 u
15.00 u.
20.00 u.
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Pers overstelpt met 8 onderwerpen
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- De stilte van
de zijde van het gemeentebestuur leek inderdaad een stilte
voor de storm, want na weken
van minder besluiten werd de
plaatselijke pers (Gooi- en Eemlander en dit blad) tijdens het
wekelijkse persgesprek overstelpt met maar liefst 8 onderwerpen die binnenkort aan de
orde komen in de Wijdemeerse
politiek. Drie wethouders en de
burgemeester zaten barstensvol goede voornemens.
1. Wethouder Rosalie van Rijn
kondigde het dorpenbeleid aan,
een actieplan in drie stappen
om in 8 maanden een besluit te
nemen hoe het verder moet met
de vijf Wijdemeerse dorpen. Er
komt zelfs een coördinator ‘dorpenbeleid’ die binnenkort al begint met ‘verbinden’.
2. Haar tweede plan gaat over
de cultuur, de wethouder wil de
lokale cultuur een extra impuls
geven. Ze is van plan een Kunst-

en Cultuurweek te organiseren,
volgens een model dat zij in Ommen heeft gezien.
3. Trots presenteerde wethouder
Joost Boermans de Duurzaamheidsagenda, een stapeltje voorstellen van 10 pagina’s op pad
naar een duurzame leefomgeving in 2021. Hoewel ‘duurzaam’
het meest uitgekauwde woord is
van dit jaar, gaat het wel over vier
belangrijke thema’s: CO2- reductie & energietransitie, groen, water & klimaatadaptatie, grondstoffen & circulariteit, mobiliteit.
4. Verder wachten B&W nog
steeds op het nieuwe landelijk
beleid t.a.v. gemeentelijke fusies.
In de tussentijd heeft wethouder Boermans het bureau ‘Buitenhekplus’ gecontracteerd. Die
gaat het toekomstbeeld van één
gemeente Gooi & Vecht vormgeven. Plus dat ze het bestuur zullen adviseren in een zienswijze
tegen de provincie Noord-Holland dat wenst dat Wijdemeren
en Hilversum samengaan.

5. Maar liefst 265 bomen moeten
worden gekapt als gevolg van de
essentaksterfte. Plus dat er ongeveer 1700 bomen gesnoeid of
geknot moeten worden. De herplantplicht is voor 75%.
6. Burgemeester Freek Ossel
komt met een Meerjaren Veiligheidsplan (tot 2022). Het zijn
over het algemeen positieve
cijfers, alleen de diefstallen bij
bedrijven en winkels zijn toegenomen met resp. 13% en 20%.
Het streefgetal is 15% minder
criminaliteit over 4 jaar en een
hoger waarderingscijfer (van 7,6
naar 8).
7. De Waarderingskamer gaf de
Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp, Wijdemeren,
(BSWW) een goed rapport. Van
2 sterren naar 4 wat ‘goed’ betekent. Daar was voorzitter Ossel
uiteraard blij mee.
8. Hierop aansluitend kondigde
financieel wethouder Jan Klink
aan dat de BSWW wordt opgeheven op 1 januari 2020. Vanaf

Gemeente kapt 265 bomen
WIJDEMEREN- Recent heeft de
gemeente de bomen in Nederhorst den Berg en Oud-Loosdrecht gecontroleerd. Hieruit
bleek dat er ongeveer 1700 bomen gesnoeid of geknot moeten worden. Ook is het nodig
om circa 265 bomen te verwijderen. Het gaat om bomen die
afsterven, dood zijn, aangetast
zijn door boomziekten zoals
essentaksterfte en in enkele
gevallen om het tegengaan
van overlast.

De essentaksterfte is dit jaar
een belangrijke oorzaak voor
het kappen van bomen. Deze
uit Azië afkomstige schimmelziekte zorgt in heel Nederland,
en ook in Wijdemeren, voor
veel aantasting. Zowel in Kortenhoef, Nederhorst den Berg
als Loosdrecht zijn er locaties
waar rijen en groepen essen
worden verwijderd en vervangen door bomen die minder
ziektegevoelig én klimaatbestendig zijn. In 75% van de ge-

vallen komen er weer bomen
voor terug, waar mogelijk in
dezelfde buurt.
Inloopbijeenkomsten
Op locaties waar meerdere
bomen gekapt worden, krijgen omwonenden vooraf een
brief met informatie. Ook zijn
er inloopbijeenkomsten in de
kernen voordat de kapwerkzaamheden starten. Worden er
meerdere bomen in een straat
gekapt? Dan ontvangen omwo-

Gezamenlijke aanpak ziekteverzuim scholieren
REGIO - Sinds de start van dit
schooljaar wordt in de regio
Gooi en Vechtstreek ziekteverzuim bij leerlingen in het voortgezet onderwijs opgepakt volgens de M@ZL-methode.
M@ZL staat voor Medische
Advisering van de Ziekgemelde
Leerling en is een gezamenlijke
aanpak van scholen, jeugdartsen, leerplichtambtenaren en
andere betrokkenen om scholieren met ziekteverzuim tijdig te signaleren en te kunnen
begeleiden. Het gaat dan om
zorgwekkend ziekteverzuim:
vier ziekmeldingen in twaalf
weken of zeven aaneengesloten
schooldagen ziek.
Bij kinderen die vaak of lang

ziek zijn spelen verschillende
oorzaken een rol, denk hierbij
aan: langdurige ziekte, psychosociale redenen of leefstijl- en
motivatieproblematiek. Met de
M@ZL- methodiek gaan scholen bij ziekteverzuim al in een
vroeg stadium met ouders en
leerling in gesprek. Niet vanuit
controle, maar vanuit gedeelde
zorg. Als er vanuit school geen
passend aanbod gedaan kan
worden om het ziekteverzuim
terug te dringen, of als er medische expertise nodig is, verwijst
zij door naar een jeugdarts van
Jeugd en Gezin. Die bespreekt
en onderzoekt de gezondheidsklachten en de reden van het
ziekteverzuim. Samen met de
leerling en ouders wordt dan

de gewenste begeleiding en
zorg afgestemd. Als de school
geen passend onderwijs kan
aanbieden, kan Qinas – het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs het Gooi – erbij
betrokken worden. Wanneer
het ziekteverzuim onnodig
voortduurt, vraagt de school
aan de leerplichtambtenaar van
het Regionaal Bureau Leerlingzaken om mee te denken. Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat M@ZL een
effectieve interventie is om de
ziekteverzuimomvang van leerlingen te laten afnemen.

die datum zal Wijdemeren de
belasting samen met Hilversum
gaan innen. Een jaar eerder zal
de uitvoering van BAG/ BGT
ook bij Hilversum worden ondergebracht, evenals de financiële administratie. BAG en
BGT gaan over basisgegevens
adressen en gebouwen en over
grootschalige topografie. De
wethouder benadrukte dat deze
‘gastheerschappen’
geenszins
een voorloper zijn van een fusie
met onze buren. Alle regelingen kunnen zonder problemen
‘ontvlochten’ worden. Overigens
kost een en ander een hoop geld.
Belastingsamenwerking: 395.000
incidenteel en structureel 534.00
jaarlijks. Ontmanteling huidige
BSWW: € 60.000,-. Samenwerking BAG/ BGT: 84.000 incidenteel en structureel 200.000
jaarlijks.

Belastingen
SWW krijgt
vier sterren

WIJDEMEREN - De Waarderingskamer heeft geoordeeld
dat de uitvoering van de werkzaamheden voor de Wet WOZ
door Belastingen SWW goed
verloopt. Aan deze beoordeling
zijn vier sterren verbonden.
Daarmee stijgt de waardering
van ‘moet op onderdelen verbeterd worden’ (2 sterren) tot
‘goed’ (4 sterren).
De Waarderingskamer complimenteert Belastingen SWW
met de kwaliteitsimpuls die de
organisatie afgelopen periode
heeft gegeven aan de uitvoering van de werkzaamheden.
De toekomst ligt niet meer
bij Belastingen SWW. De gemeenschappelijke
regeling
wordt naar verwachting op 31
Alle plannen moeten nog door december 2019 opgeheven. De
de gemeenteraad worden goed- drie gemeenten brengen hun
gekeurd.
belastingtaken in de loop van
2019 onder bij nieuwe partners. Voorzitter Ossel: “Aan
de ene kant is het jammer dat
Belastingen SWW stopt, nu de
uitvoering verbetert. Aan de
nende een uitnodiging om mee andere kant hebben wij gezorgd
te denken over de soort en lo- voor een goede basis voor de
catie van de herplant. De snoei- gemeentelijke belastingen in de
en onderhoudswerkzaamhe- toekomst. Als we met alle omden zijn inmiddels gestart. standigheden rekening houden,
Voor de kapwerkzaamheden zou Belastingen SWW op de
lopen vergunningprocedures. lange termijn geen bestaansDe kapwerkzaamheden starten recht hebben. Weesp fuseert
na de jaarwisseling. Inwoners met Amsterdam en van Wijkunnen precies volgen wan- demeren wordt verwacht dat
neer en waar er bomen gekapt zij fuseert met, in ieder geval,
worden op www.wijdemeren. Hilversum. Dan kunnen wij die
stap beter meteen zetten.”
nl/onderhoudbomen.

Geen 2,4% maar 3,66%
OZB- verhoging
Door: Herman Stuijver
In een scherpe analyse signaleert Gooi- en Eemlander
collega Ronald Frisart dat de
inwoners van Wijdemeren in
2019 niet 2,4% meer OZB gaan
betalen, maar 3,66%. Dit is de
verklaring: in december 2017
waarschuwde de vorige wethouder financiën, Jan-Jaap de
Kloet, dat de OZB- opbrengst
wel eens kon tegenvallen. De
voorspelde waardestijging was
minder hoog dan ingeschat, dat
scheelde 77.000 euro. Die tegenvaller is door Jan Klink, de
huidige financiële man, gerepareerd. Bovenop op het inflatie-

percentage van 2,4% wordt nog
eens 1,26% extra in rekening
gebracht bij de OZB- betalers.

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,
met honderden
views, likes, enz.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434
VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’
Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.
Tel. 035-6931109
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie,
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel: 035-6560059,
@: info@harrit.eu
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg
106, Ned. Den Berg. 0294251451.
Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980

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

Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
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 onderhoud van bomen
WWW.DEBOMENMAN.NL
WWW.EASYORGANIZING.NL
een opgeruimd leven zorgt
voor een opgeruimd hoofd
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Klokkenmaker Pendulehuis
www.pendulehuis
030-7853826
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
Plan vast u kerstafspraak
T HAARSTATION
0294 252976

Programma GooiTV
Vanaf 21 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt over het jongerenteam
van het Regionaal Buro Leerlingzaken. Twee voortijdige schoolverlaters komen ook aan het woord. - In TV Magazine is onder andere
aandacht voor de Sinterklaasintocht, ProMusica en Roze Hakjes,
een actie om borstkanker te bestrijden.
- Sjoerd Stoop praat met de burgemeester van Gooise Meren.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Wasserij De Gooise Vaart
zoekt op korte termijn
een medewerker voor de
vrijdag. Eventueel meer.
Beresteinseweg 6
‘s-Graveland 035-6560854
Email info@gooisevaart.nl
Last van kalknagels en/of
pijnlijke voeten?
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
Te koop: binnendeur + kozijn
93 cm. nieuw, met hang- en
sluitwerk + krukslot 0294-254856
Last van vliegverkeer ?
dien klacht in op
www.bezoekbas.nl
Kunstenaars uit Nederhorst
den Berg exposeren hun
schilderijen keramiek foto’s
en houtdraaiwerk tijdelijk
op de Pieter de Hooghlaan 33.
U bent van harte welkom om
eens een kijkje te nemen op
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Voor info bel 06 51768553 of
06 12929450
Bijles Biologie, wiskunde,
rekenen 06-10650819
www.bijlesloosdrecht.com
susanhageschadd@gmail.com
PhoneU BLACK FRIDAY WEEK!
iPhone 6s 64g Renewd €389
iPhone 7 32gb NIEUW €559
iPhone 7 32gb Renewd €489
iPhone 8 64gb NIEUW €719
iPhone 8 64gb Renewd €619
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND
ALV Onderling Genoegen
De Kortenhoefse ijsclub ‘Onderling Genoegen’ houdt op vrijdag
23 november zijn Algemene Ledenvergadering. Die is in de Oude
School, Kortenhoefsedijk 145, te
Kortenhoef. Aanvang 20.00u.

LEZERS SCHRIJVEN.....
´Woningzoekende´ weidevogels worden
naar Weesp verwezen
‘Wellicht kan Weesp wel wat weidevogels overnemen’. Dit voorstel
van D´66-er Nanne Roosenschoon lees ik in de rubriek ´In de
politieke kantlijn´ van het Weekblad Wijdemeren van 14 november jl. De heer Roosenschoon
zoekt naar natuurcompensatie
om het bouwplan ´Nederhorst
Noord´ in de Horn- en Kuijerpolder toch te kunnen realiseren.
Echter: Ook in Weesp komen de
weidevogels en Roosenschoon de
heer Kwint van Kennemerland
weer tegen. Deze projectontwikkelaar heeft daar plannen om een
stuk weidegebied naast de woonwijk Aetsveld vol te bouwen. Het
gebied is al afgeschermd van het
open polderlandschap met een rij
wilgenbomen. Ga je van Nederhorst den Berg naar Weesp, dan
zie je aan de linkerkant de weilanden waar het om gaat.

natuurlijk boeren, en daar is de
minister van landbouw een groot
voorstander van, dan is een flinke
toename van het aantal kieviten,
grutto´s en andere weidevogels te
verwachten. Dus moeten polders
vooral niet worden volgebouwd,
ook niet langs de randen.
Ook in de herfst en winter zijn
open weidegebieden belangrijk.
In de Horn- en Kuijerpolder zie
je elke dag grote zilverreigers en
blauwe reigers voedsel zoeken. En
regelmatig zijn er wel een paar
duizend kolganzen en tientallen
brandganzen uit Scandinavië te
zien. De polder is dus een belangrijk rust- en voedselgebied. Het
ingezonden stuk van Gert van
Vliet van vorige week is mij dan
ook uit het hart gegrepen.
Roel Kapenga, Nederhorst den
Berg

Weesp en Nederhorst den Berg
zijn niet de enige plaatsen waar
weilanden dreigen te worden opgeofferd voor woningbouw. Door
te knabbelen aan de randen van
het open polderlandschap blijft
er voor weidevogels steeds minder plek over. Weidevogels hebben ruimte nodig en kruidenrijk
grasland. Gaan de boeren weer

A.G. van Midden

Nieuw kunstgebit nodig?
Tandtechniek & Klinisch Prothese Lab
in samenwerking met de tandarts
en vergoed door de zorgverzekeraar
Telefoon 035 624 52 68 / 06 197 61 704
a.midden@upcmail.nl
Gijsbrecht van Amstelstraat 248 1215 CR Hilversum

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

Wijdemeren
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Ondernemersverkiezing
Mats Smit van Smit’s Delicious uit
Nederhorst den Berg is startend ondernemer van het jaar! Hij ontving de
Wijdemeerse Ondernemer van het
jaar-wisselbokaal, een lidmaatschap van
Ondernemend Wijdemeren en een training/masterclass naar keuze ter waarde
van 2500 euro. Van harte gefeliciteerd!

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

Officiële
bekendmakingen

#mooiwijdemeren
@franck_yogaddicted
/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een minimuminkomen? Wist u
dat u via de gemeente mee kan doen
aan de Collectieve Zorgverzekering voor
Minima (CZM) van Zilveren Kruis Achmea?
Bij deelname is een aanvullende verzekering verplicht. De gemeente betaalt
mee aan uw aanvullende verzekering
waardoor de premie per persoon lager
wordt. Kijk op www.wijdemeren.nl/zorgverzekering of bel met 14 035 voor meer
informatie.

Denk en praat mee:
word lid van het burgerpanel
Bent u een kritische inwoner
en vindt u het belangrijk om uw
stem te laten horen? Word dan
lid van het digitale burgerpanel
Wijdemeren. U ontvangt dan een
paar keer per jaar een korte
enquête met vragen over actuele
thema’s of onderwerpen.
Als gemeente betrekken we onze inwoners
graag bij het maken en uitvoeren van
plannen. Uw mening is een belangrijke

bron van informatie voor ons waar we rekening mee kunnen houden.

Verschillende onderwerpen
De onderwerpen zijn heel verschillend.
Momenteel onderzoeken we bijvoorbeeld
de mogelijkheden voor het uitbreiden van
de dienstverlening met een bezorgservice en in 2019 zijn er peilingen over de
gemeentelijke communicatiemiddelen en
over het ontwikkelen van het dorpenbeleid.

Aanmelden?
Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen
zich aanmelden voor het burgerpanel. Zij
krijgen drie tot zes keer per jaar een online
vragenlijst toegestuurd. Per keer kost het
ongeveer tien minuten om de vragenlijst in
te vullen. De belangrijkste resultaten
ontvangt u per e-mail. Door mee te werken
aan deze peilingen, geeft u de uitkomst en
onze adviezen kleur. Aanmelden kan via:
www.burgerpanelwijdemeren.nl.

>

>

Bedank hem of haar
met een mantelzorgwaardering!
Aanvragen kan nog tot 30 november:
www.wijdemeren.nl/mantelzorgwaardering

Verzilverlening

Bent u met pensioen en denkt u na over
later? En heeft u een eigen woning?
Dan is de verzilverlening misschien iets
voor u. Met de lening van minimaal 2500
en maximaal 30.000 euro, kunt u
bijvoorbeeld aanpassingen in uw huis
doen om langer thuis te blijven wonen.
U lost tijdens de looptijd niet af en
betaalt geen rente. Zie voor aanvragen:
www.wijdemeren.nl/verzilverlening.
>

Krijgt u zorg van familie,
vrienden of buren?

Project Nedervecht

Maandag 26 november verwijdert aannemer Reimert Bouw en Infra de
onderbegroeiing en bomen die
vergunningsvrij gekapt mogen worden
rondom het tenniscomplex aan de
Platanenlaan in Nederhorst den Berg.
Het complex maakt plaats voor
nieuwbouw en is onderdeel van project
Nedervecht. Omwonenden zijn hierover
geïnformeerd.

Eén gemeente Gooi en Vecht

De gemeente heeft adviesbureau
BuitenhekPlus ingehuurd om de wens
van Wijdemeren om te komen tot één
krachtige gemeente Gooi en Vecht te
ondersteunen. Begin juni liet de provincie weten de herindelingsprocedures in
de regio te verlengen. Dit in afwachting
van het landelijk beleidskader over de
rol van provincies bij gemeentelijke
herindeling. Plan van de provincie is
om eerst Hilversum-Wijdemeren en
Huizen-Blaricum-Laren te laten
fuseren en later een grote fusie van alle
gemeenten in de regio. De gemeente
Wijdemeren is tegen de fusie met alleen
Hilversum.

Wijdemeren
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Buro Sport in Kortenhoef
Stichting Buro Sport is een informatiebureau en
ontmoetingsruimte in Kortenhoef waar je kunt
sporten. Het is de ‘appel van de maand’.

We geven je advies en verwijzen eventueel naar
verenigingen in de buurt. Ook geven we voorlichting over
o.a. voeding, lichaamsverzorging en trainingsopbouw.”

Raimon Knip, initiatiefnemer: “Bij ons kun je op een rustige
laagdrempelige manier sporten. Ook kunnen verenigingen
gebruikmaken van onze ruimte. ODIS en de 5Dorpen doen
dat bijvoorbeeld.”

Iedere dag sporten

Informatiebureau
“Weet je nog niet precies wat je voor sport wilt doen?

Er kan iedere dag gesport worden. Doe bijvoorbeeld mee
aan proeflessen aerobics, pilates, kracht- of conditietraining.
Buro Sport zit aan de achterkant van Sporthal De Fuik.
Meer weten? Kijk op www.stichtingburosport.nl.
Op www.deappelboom.nl vind je meer informatie over
initiatieven en vrijwiliigerswerk in jouw buurt.

Boomonderhoud
Sinds oktober is de gemeente bezig met snoeien onderhoudswerkzaamheden aan bomen
in de gemeente. Het meeste onderhoud is in
Nederhorst den Berg en Oud-Loosdrecht.
Ieder jaar checken boominspecteurs of de bomen in de
gemeente nog gezond zijn en veilig staan. Uit deze
controle bleek dat ongeveer 1750 bomen gesnoeid of
geknot moeten worden. Ongeveer 265 bomen moeten
verwijderd worden omdat zij afsterven of al dood zijn,
aangetast zijn door boomziekten als de essentaksterfte en
heel soms door buitengewone overlast.

Herplanten en meedenken
De kapwerkzaamheden starten in januari, hiervoor lopen nu
vergunningsprocedures. In 75% van de gevallen komen er
weer bomen voor terug, als het kan meer. Omwonenden
worden per brief geïnformeerd. Er zijn inloopbijeenkomsten
op locaties waar meer bomen worden gekapt. Ook kan er
meegedacht worden over de soort en locatie van nieuwe
bomen.

Werkzaamheden volgen
Volg wanneer en waar er bomen gekapt worden via
www.wijdemeren.nl/onderhoudbomen of onze social
mediakanalen. Voor vragen kunt u terecht bij
bomen@wijdemeren.nl.

Officiële bekendmakingen
Loosdrecht

- Cannenburgerweg 11d: plaatsen twee dakkapellen
(09.11.18)

- De Kreek 19: plaatsen hekwerk (05.11.18)
- De Kreek 21: bouwen garage en botenloods (14.11.2018)
- Eiland De Meent: vernieuwen steigers (13.11.18)
- Nootweg 24a: plaatsen dakkapel (07.11.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113c W7: vervangen damwand
(14.11.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 228: herinrichten twee eilanden
(06.11.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 234: plaatsen damwand (08.11.18)
- Rading 194: kappen 50 bomen (05.11.18)

- Herenweg 20a: bouwen woonhuis (08.11.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen
Breukeleveen
’s-Graveland

- Noordereinde 271: plaatsen beschoeiing (02.11.18)

Kortenhoef

- Moleneind 2a: bouwen vier waterwoningen (07.11.18)
- Oranjeweg 74: wijzigen constructie (01.11.18)

Loosdrecht

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146c: bouwen woning
(09.11.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 148: wijzigen gevel (08.11.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 158a: tijdelijk plaatsen
stacaravan (01.11.18)
- Oude Meentweg 10: bouwen bedrijfsverzamelgebouw
(13.11.18)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

> Van rechtswege verleende
omgevingsvergunning

Loosdrecht
- Beukenlaan 59: maken uitweg (07.11.18)

>

Verlenging beslistermijn

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

’s-Graveland

Breukeleveen
- Cannenburgerweg 12-14: wijzigen brandcompartiment
(08.11.2018)
- Herenweg 47a: plaatsen erfafscheiding (07.11.18)

’s-Graveland

- Leeuwenlaan 12: verbouwen landhuis (08.11.18)

Kortenhoef

- Kortenhoefsedijk 71: realiseren bed & breakfast (13.11.18)
- Kortenhoefsedijk 95: vernieuwen beschoeiing (08.11.18)

veranderen van bedrijfsvoering.

Informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via
telefoonnummer (088) 63 33 000. U kunt nog geen
bezwaar maken tegen een melding

Festiviteiten
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32,
ontheffing schenktijden 24 november 2018 (07.11.18)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.

- Zuidereinde 78: vernieuwen kozijnen

Kortenhoef

- Meenthof 17a: plaatsen logo en led strips

Loosdrecht
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

21 november 2018

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 209: maken inrit

Nederhorst den Berg

- Kerkstraat 22: maken overkapping
- Middenweg 13: plaatsen mantelzorgwoning
- Overmeerseweg 29: bouwen dakkapel

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

Kennisgeving Incidentele
festiviteiten
>

Loosdrecht
- Restaurant AIM, Veendijk 1A, 24, 25 en 26 december
2018
- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32,
24 november 2018
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

’s-Graveland
- Maatschappij Kemp-Portengen, Franse Kampweg 2:

> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Nederhorst den Berg
- Stichting Evenementen BRC, start en finish ter hoogte
van Overmeerseweg 39, Spiegelplasloop 17 maart
2019
U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen.
Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog
meegewogen worden in de besluitvorming.

Ter inzage

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

Bezwaar indienen

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

Aanvragen voorlopige voorziening

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

Zienswijze indienen

Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

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
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500
DA Utrecht) .
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Sint en Pieten

Twee Zwarte Pieten hebben een
plannetje
KORTENHOEF- Terwijl Sinterklaas zich voorbereidt op het
grote kinderfeest, zijn Piet Sarina en Piet Esther bezig met
hele andere plannen. Dit jaar
willen ze niet alleen de kinderen verrassen met hun komst ,
maar ook de ouderen van Kortenhoef verdienen een verrassing. De Pieten kunnen dit niet
alleen en vragen dan ook om
uw hulp.

Zij willen de ouderen van Kortenhoef een beetje extra aandacht geven en een glimlach op
hun gezicht tevoorschijn toveren. Dit willen zij doen door ze
een Sinterklaaslekkernij aan te
bieden.
Zij denken daarbij aan een
chocoladeletter, banketstaaf,
speculaaspop enzovoorts. U
kunt hen helpen door Sinterklaaslekkernijen te kopen en

die in te leveren vanaf maandag 26 november tot en met
maandag 3 december bij de
AH in Kortenhoef of op B. van
Beeklaan 42 te Kortenhoef.
Kent u een ouder iemand die
een verrassing verdient? Dan
kunt u dit laten weten door een
mail te sturen naar epelsma@
yahoo.com of te bellen naar 0620406952. Doet u ook mee?

Welkom Sint Nicolaas!

Door: Niels van der Horst
NEDERHORST DEN BERG –
Op en rond de Loswal aan de
Overmeerseweg in Nederhorst
den Berg was het jongstleden zaterdag een gedrang van
jewelste. Kinderen met hun
ouders waren massaal uitgelopen om die goeie ouwe Sint
Nicolaas met zijn boot vol met
Pieten, lekkers en cadeaus te
verwelkomen.
Er klonk feestelijke Sinterklaasmuziek, de mensen van de IJsclub liepen overal rond om de
organisatie op rolletjes te laten
verlopen, burgermeester Ossel
stond klaar om de lang verwachte gast de hand te schudden; het leek wel of er een popster aankwam. Wellicht dan
niet in de categorie pop maar
een grootheid is Sinterklaas
zeker. Het team Zwarte Pieten
is zijn ultieme band zonder
wie hij nooit tot deze naam en
faam was gekomen. En vergeet

zijn mooie Schimmel niet! De
trouwe vierbener die Nicolaas
overal heenbrengt als het niet
over het water gaat.
Aankomst
O, wat zien we daar? Is dat ‘m al?
Nee, het is de snelle verkennersPietenboot die komt kijken of
alles goed geregeld is en om aan
te kondigen dat de Goedheiligman er bijna is. De anticipatie
groeit bij de kleintjes. Zullen ze
pepernoten krijgen? En een cadeau? “Iedereen is toch lief geweest?” vraagt de speaker aan
de menigte. “Jaaa”, klinkt het
toch enigszins onzeker, want er
was toch die ene keer dat er een
koekje gepikt had. Eindelijk zagen we door de bomen om de
bocht op de Vecht een boot.
Dat moest Sinterklaas zijn! En
het was hem. Ondertussen had
een Piet van het snelle vaartuig
een microfoon naar de Sint gebracht zodat de toeschouwers
hem al konden horen, terwijl

hij naderde. “Hallo lieve kinderen”, klonk het. Hij leek zich
nog even te vergissen in waar
hij was maar al snel was hij de

les. De boot meerde niet geheel vlekkeloos aan vanwege de
stootkussens die nog te hoog
hingen. De scheepswand werd
wat ingedrukt maar het leek
niet tot (grote) schade te leiden.
Burgemeester Freek Ossel en
leden van de IJsclub hielpen de
oude Nicolaas aan wal en heetten hem van harte welkom.
Vervolg
Natuurlijk verdrongen de
kleintjes zich om Sint en zijn
zwarte Pieten te kunnen zien
en misschien wel al iets leuks
te krijgen. Hier en daar werd
wat gestrooid en langzaam
maar zeker baande Sint zich
een weg naar de plek waar hij
te paard ging. De politie – die
qua werkzaamheden sprak van
krenten in de pap – schatte
desgevraagd in dat de meute
rond of gezien het mooie weer
iets boven de 500 man lag. Opgestegen en wel en vergezeld
door zijn Pietermannen, bracht
zijn Schimmel onze Sint via de
Nieuwe Overmeerseweg naar
de schaatstent op de Blijklaan.
Daar werd het feest uitbundig
voortgezet en hoopten de vele
kinderen op een mooi presentje. Iedereen onder de 10

jaar kreeg een verrassing. Hier
en daar zag je ook een ouder
die er ook wel een had gewild
maar dat mocht niet! Al met
al was het ook deze keer weer
een prachtige happening voor
jong en oud om Sint Nicolaas
en de Zwarte Pieten te mogen
ontvangen in Nederhorst den
Berg.

KOPIJ
AANLEVEREN:
REDACTIE@
DUNNEBIER.NL

Bakkerij De 7 Heerlijkheden in
Nederhorst den Berg: het favoriete
adres van Sinterklaas!
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Sinterklaas is aangekomen!

Hulpverlening

Multidisciplinaire oefening
Speculaascake technische hulpverlening

€ 4,35
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

FAMILIEBERICHTEN
IN PLAATS VAN KAARTEN
Onze

Sieg Boeschoten
mijn man
onze vader
opa
overgrootopa
‘s-Graveland,
10 december 1927

is niet meer.

Ankeveen,
16 november 2018

Wat zullen wij hem missen

Greet Boeschoten - van Voorst
John en Anja
Katinka en Peter
Sjoerd en Celine
Ankie en Albert
Jolijn en Klaas
Liva, Kjell
Harro en Wil
Caitlyn
Leontien en Olaf
Jamal

Correspondentieadres:
Cannenburgerweg 23, 1244 RE Ankeveen

Naar zijn nadrukkelijke wens heeft de crematieplechtigheid
in besloten familiekring plaatsgevonden.
Geen bloemen.

REGIO - In Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek worden
regelmatig multidisciplinaire
oefeningen gehouden om de
samenwerking tussen de hulpverleningsinstanties te versterken.
Op donderdagavond 15 november was dat ook het geval
op Oefencentrum Crailo. Hier
werd een multidisciplinaire pelotonsoefening op het gebied
van technische hulpverlening
gehouden. Tijdens deze oefe-

We zien de jonge Andrew Neyman, een ambitieuze jazzdrummer, die, achtervolgd door
de mislukte carrière van zijn
vader, die schrijver was, ervan

droomt om de absolute top te
bereiken. Vastbesloten om niet
in de voetsporen van zijn vader
te treden, oefent hij op het conservatorium dagelijks tot zijn
handen bloeden. Dan stapt op
een avond muziekleraar Terence Fletcher binnen, de meest
gevreesde docent van het conservatorium. Wie er ook maar
een noot naast zit, wordt de
huid vol gescholden. Want het
kan altijd beter en dat wil hij uit

Foto: Judith van Dijkhuizen

Kerstlichtjestocht Loosdrecht
LOOSDRECHT - Zaterdagavond
15 december wordt voor de
4e keer de ‘Kerstlichtjestocht’
georganiseerd in Loosdrecht.
De tocht start in de Sijpekerk,
Nieuw Loosdrechtsedijk 171.
Hier kunt u starten tussen
16.30 en 20.15 uur. Vooraf inschrijven voor een bepaald
tijdblok is noodzakelijk via
www.kerstlichtjestocht-loosdrecht.nl.
Een verteller gaat met u mee op
pad. De toegang is gratis maar
neemt u wat geld mee voor
een vrijwillige bijdrage en/of
drankje. Neem gerust een eigen lichtje/lampion mee voor
de wandeling. Tegen een geringe vergoeding is een lampion/
lichtje te koop vóór aanvang
van de tocht. Aansluitend kunt

Aangrijpende muziekfilm in Theater De Dillewijn
ANKEVEEN- Na ‘La La Land’
draait in De Dillewijn op zondag 25 november opnieuw
een film van regisseur Damien
Chazelle, Whiplash. Aanvang:
15.30 uur. Kaarten à € 7,- via
www.dedillewijn.nl.

ning werd een brandweerpeloton, bestaande uit vier tankautospuiten en bijbehorende
leiding niet alleen geoefend
maar ook beoordeeld. Naast
vier brandweerposten uit de
regio namen ook Politie, Bevolkingszorg, de Gezamenlijke Meldkamer Naarden en de
RAV (Ambulancedienst) deel
aan de oefening. Om de oefening zo echt mogelijk te laten
zijn was er vooraf veel aandacht
aan het scenario en de enscenering besteed. Zo deden er meer

dan dertig figuranten mee onder wie enkele Lotus-slachtoffers. Het scenario was gericht
op een verkeersongeval waarbij
drie auto’s en een touringcar
op elkaar waren gereden. Een
van de auto’s kwam tot stilstand
tegen een gebouw en vloog
in brand waardoor de brand
oversloeg naar het gebouw. Tot
overmaat van ramp was er een
fietser door de bus geschept
en onder de bus terecht gekomen. Al met al voldoende werk
voor de massaal toegestroomde
hulpdiensten. De oefening was
voor de oefenleider onderdeel
van het examen voor de opleiding ‘Specialist Oefenen en
Opleiden’. Hij was aan het eind
van de avond geslaagd voor zijn
praktijkexamen.
De oefenleider en de hulpdiensten en de Veiligheidsregio
kijken terug op een geslaagde
oefening.

zijn studenten halen, desnoods
door stoelen en bekkens naar
ze te gooien. Deze voortreffelijke film is spannend en aangrijpend en neemt je direct mee
in zijn eigen wereldje zodat je
vanaf de eerste seconden in de
film wordt gezogen. Whiplash
overtuigt van het begin tot het
lang uitgesponnen, emotioneel
verpletterende einde.

u aan uw Kerstbeleving beginnen die ongeveer 1 uur en drie
kwartier duurt.
Tijdens de Kerstlichtjestocht
waant u zich even terug in de
tijd dat het kindje Jezus werd
geboren. Op de route wandelt u
onder andere langs de timmerwerkplaats van Jozef, komt u
in de herberg, loopt u door het
dorp, langs muziekgroepen,
koning Herodes, de soldaten,
diverse koren, engelenzang, de
wijzen, de bedelaars, herders,
etc; allemaal op zoek naar het
Kind van Bethlehem. Dit alles
vindt plaats in de kasteeltuin
van Sypesteyn. Als u denkt: “ik
ben de vorige keer al geweest”
… kom dit jaar dan zeker weer!
De tocht is anders qua route,
iets langer, verrassend opge-

steld, diverse dieren, nieuwe taferelen en een prachtig slotstuk.
Achter de schermen werken dit
jaar een recordaantal vrijwilligers mee: meer dan 200. Zo
kunt u genieten van o.a. Nieuw
Leven; Praise Loosdrecht; Muziektheater Spotlight; Snowe
Koor; Kamerkoor Revoce en
vele anderen. De gezamenlijke
kerken van Loosdrecht zullen u een onvergetelijke avond
aanbieden. Alle verder (praktische) informatie is te vinden op
www.kerstlichtjestocht-loosdrecht.nl

Supergewone mensen gezocht
REGIO - In heel Nederland is
een tekort aan pleegouders.
Hierdoor is onvoldoende opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders
kunnen wonen. In Gooi en
Vechtstreek zoeken we zoveel
mogelijk pleegouders om deze
kinderen een veilige thuisbasis
te bieden.
Interesse om pleegouder te
worden? Wilt u meer weten
over pleegzorg? Tijdens de informatieavond op donderdag

29 november staan pleegouders, pleegkinderen en aanbieders van pleegzorg klaar om
vragen te beantwoorden. De
bijeenkomst vindt plaats op 29
november van 19.30 tot 21.00
in het Regiokantoor aan de
Burgemeester de Bordesstraat
80 in Bussum (naast de brandweer). Wilt u ook bij de bijeenkomst aanwezig zijn, meld u
dan aan via www.pleegoudergv.
nl of stuur direct een mail naar
pleegouder@regiogv.nl.
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Ondernemers

Yvar Steketee, 24 jaar met plezier adviseren
Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF- Deze maand
viert Yvar Steketee met zijn
team dat Oogmerk Briljant
24 jaar bestaat. In winkelcentrum De Meenthof staat het
bed buiten al klaar, want op
24 november is de zaak 24 uur
open. Waarom 24 jaar? Ach, we
hadden gewoon nu zin in een
feestje, zegt de ondernemer
die nog dagelijks met plezier
klanten adviseert over de juiste bril of andere producten die
met zien en horen te maken
hebben.
Van jongs af aan werkt Yvar al
in de optiek. Zijn ouders hadden een brillenzaak in Spakenburg. “Toch ben ik niet in een
keurslijf gedwongen om hiermee verder te gaan. Eerder integendeel. Maar die combinatie
van een bepaald vakmanschap
en het ondernemen vond ik
boeiend.” Na de opleiding Optometrie en diverse werkplekken startte Steketee in 1994 een
winkel aan de Kerklaan 1. Drie
jaar later kon hij terecht in het
huidige pand op de Meenthof.
“Het is een mooie locatie met
veel licht en ruimte, centraal
gelegen, dit past prima bij ons.”

Opvallend is de zorg waarmee
de winkel is ingericht, met
fraaie stylering, passende kleuren, comfortabel meubilair en
nu met een etalage vol Sinterklazen en Pieten waar de kinderen zich aan vergapen. “Dat
sluit wel aan bij mijn visie. Ik
vind het enorm belangrijk dat
de klanten het naar hun zin
hebben. Je moet je thuis voelen
in een winkel.” Door de jaren
is wel duidelijk geworden dat
Oogmerk Briljant uit de hele
regio klanten weet te binden.
“We onderscheiden ons door
kwaliteit, al klinkt dat een beetje clichématig, maar dat is echt
zo! We doen goede metingen,
we hebben een hoge kwaliteit
aan glazen, coatings, enzovoort. En het allerbelangrijkste
is dat we de klant serieus nemen. We nemen alle tijd voor
een goed gesprek. Verreweg de
meeste klanten snappen dat,
we hoeven ons ook niet meer
te verweren tegen die grote ketens” weet Yvar. Die eraan toevoegt dat zijn bedrijf de laatste
jaren ook wat goedkopere merken verkoopt.
Creatieve marketing
Wie regelmatig in dit blad bladert, ziet dat Oogmerk Briljant

veel reclame maakt. “Communicatie is zo belangrijk. Je
moet jezelf ook constant laten
zien. Wij vragen nooit aandacht met onze prijzen, maar
met waar we wel goed in zijn.
Ik vind het een uitdaging om
steeds met nieuwe acties bezig
te zijn.” Waarna Yvar Steketee
verklapt dat hij zich graag verdiept in marketingstrategie,
daar is hij uren mee bezig. “Samen met een bureau ontwikkel
ik ideeën, wisselen we teksten
uit en bedenken we passende
vormen. Dat vind ik lekker creatief en ik denk dat het werkt.
Design is ook heel belangrijk
in deze business.” Naast de
oogzorg kunt u bij Oogmerk
Briljant ook advies krijgen over
gehoorapparatuur. “Wij bieden
oor- en oogzorg aan. Dat laatste
is een extra service, voor vaak
dezelfde doelgroep. Het is interessant om te zien dat de laatste
jaren de oordopjes heel innovatief zijn.”
Toekomst
“Toen ik 24 jaar geleden begon,
zeiden tal van deskundigen
dat een specialistische winkel
als deze niet zou kunnen bestaan in een dorp. Hoogstens

een eenmanszaak, nu werken
we met z’n vijven. Ik krijg nog
steeds een kick als iemand mijn
winkel verlaat met een beter
zicht. Het gaat nu heerlijk. Ik
hoop nog jaren zo door te gaan,
met een goed contact met de
klanten. Daar ben ik dankbaar
voor.”

uur tot zaterdag 24 november
24 uur wakker. Houd uw ogen
open! Kortingen oplopend tot
75%, met tal van bijzondere acties. Taart om 00.00 uur, een dj
een etmaal lang, een verrastas
van de Verraspiet, enzovoort.
Zie: www.24uurwakker.nl

www.24uurwakker.nl
Van vrijdag 23 november 12.00

Energietransitie: knopen doorhakken en samenwerken
KORTENHOEF – De Wijdemeerse PvdA-GroenLinks en
ChristenUnie organiseren op
donderdagavond 22 november een thema-avond over de
energietransitie. De sprekers
zijn Michel Klein, fractievoorzitter van de ChristenUnie
Noord-Holland, Marc Maassen, programmacoördinator
energietransitie & circulaire
economie bij de Regio Gooi
en Vechtstreek en Anne-Marie
Poorthuis, initiatiefnemer van
de Energiecoöperatie Wijdemeren. Wethouder ‘duurzaamheid’ Joost Boermans verzorgt
het slotwoord.
De energietransitie is een van
de belangrijkste maatschappelijke thema’s van dit moment.

Michel Klein: “De wereld heeft
in Parijs afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden.
In Nederland wordt nu aan
verschillende
‘klimaattafels’
gesproken over de invulling
van deze ambities tot 2030. Bij
elkaar moeten de plannen zorgen voor 49% CO2-reductie.’’
Voor Marc Maassen is samenwerking het sleutelwoord: “In
de Gooi- en Vechtstreek werken gemeenten, woningcorporaties, net- en waterbeheerders
en energiecoöperaties samen
aan de energietransitie. De focus ligt onder andere op het
verduurzamen van de gebouwde omgeving en het ontwikkelen van wijkaanpakken. Doel is

een klimaat en energie-neutrale regio in 2050.’’
Anne-Marie Poorthuis zet zich
lokaal in om het bewustzijn onder bewoners te vergroten. ,,De
energietransitie is een van de
belangrijkste maatschappelijke
thema’s van dit moment. Een
thema dat iedereen aangaat.
Als bewoners hebben wij het
initiatief genomen tot het oprichten van een Energiecoöperatie Wijdemeren. We werken
aan energiebewustzijn, energiebesparing en energieopwekking.’’
Haar ambitie is om met alle
bewoners, inclusief ondernemers, scholen, organisaties en
overheid, een bijdrage te leveren aan de energietransitie in

Hardlooproute Corversbos open
Niet alleen onze sportieve redacteur Saskia Luijer rent er
vaak, vele inwoners van Kortenhoef en ‘s- Graveland doen
het Corversbos aan. Dat wordt
nu nog leuker.
Pas geleden is er een nieuwe
hardlooproute geopend. De 5
kilometer lange ronde is ont-

wikkeld door Natuurmonumenten en Stichting Zevenheuvelenloop.
Het startpunt ligt bij de parkeerplaats aan de Beresteinseweg in ’s-Graveland. Blauwe
bordjes wijzen de weg door het
bos. Bijzonder is dat het idee
van deze route komt van deel-

nemers aan drie grote loopwedstrijden in Nederland. Ze
doneerden indirect ook een
deel.

Wijdemeren. Zo organiseert de
energiecoöperatie informatiebijeenkomsten in de verschillende kernen. Ook koppelt ze
energiecoaches aan bewoners
en start projecten voor collectieve energieopwekking.
Welkom
De thema-avond Energietransitie wordt op donderdag

22 november gehouden in de
Oude School, Kortenhoefsedijk 145 in Kortenhoef. Inloop
met koffie en thee vanaf 19.45
uur, aanvang van de avond
20.00 uur. Esther Kaper is de
gespreksleider en er is ruimte
voor het stellen van vragen.

Workshop paté maken
Thema Herfstpaté
donderdag 29 november
van 19.30 – 22.00 uur
Nieuw Walden 32,
1394 PB Nederhorst den Berg

Aanmelden bij Esther:
tel. 06 53 23 3112
janma194@planet.nl
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Het woordenboek van de kaartspeler
* 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

Woensdag 28 november
bent u van harte welkom
bij onze buurtlunch
in de winkel.
Van 12.00 tot 14.00 uur kunt u
aanschuiven voor de lekkerste broodjes,
maar ook alvast genieten van ons
nieuwste Feestdagen assortiment.
U hoeft zich niet aan te melden,
wij zien u graag op 28 november!

Albert Heijn
Voorstraat 10, 1394 CS
Nederhorst den Berg

Schoolleven en privacy
In 2019 verschijnt het boek Schoolleven in Ankeveen, vermoedelijk in
combinatie met exposities over dit thema. Daarin worden foto’s opgenomen
van scholieren, meesters, juffen en anderen die betrokken zijn en waren bij de
Ankeveense basisscholen vanaf het begin van de vorige eeuw tot vandaag de
dag. De kans is groot dat ook u of een familielid van u te zien is op een van deze
foto’s. Vanwege de zorgvuldigheid en de bescherming van uw persoonlijke
levenssfeer wijzen wij u door middel van deze advertentie en andere mediauitingen op de mogelijkheid hiervan af te zien. Dan zorgen wij ervoor dat
u of uw kind niet of niet herkenbaar op een foto staat en dat de naam niet
genoemd wordt. Wilt u ons in dat geval uiterlijk eind oktober 2018 een
geschreven bericht of mail sturen met deze uitdrukkelijke wens, aangevuld
met de naam of namen en geboortedata van degene(n) om wie het gaat?
Reacties sturen naar:
schoolfotoankeveen@gmail.com
of p/a B. Ingellaan 4
1244 PA Ankeveen

De redactie van het schoolboek:
Tiny Beemsterboer-Koster, Harry Cornelissen,
Peter van den Heuvel, Anneke KeetelaarKlinge, Gre Ootjers, Jaap Timmers, Eric Torsing

Adverteren:
weekbladwijdemeren.nl

Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF- Dat is een slag
van malle Bram, een onderdoortje, een zwarte mere, een
mariage en een stekertje. Het
zijn allemaal uitdrukkingen en
kaarttermen die de niet-ingewijde vreemd in de oren zullen
klinken. De ervaren kaartspeler
weet echter meestal wel wat
er met deze plastische beeldspraak wordt bedoeld. Kortenhoever Rien van den Broek
schreef samen met Ad Kerstens
een boek over het bekende
kaartjargon in Nederland,
Vlaanderen en Zuid-Afrika:
‘Van aaszak tot zwabber, Woordenboek van de kaartspeler’.
“Tja, daar zijn we toch wel een
jaar of drie mee bezig geweest”
opent Rien van den Broek. “Het
heeft ook enorm veel research
gekost, ik schat dat we zo’n 150
bronnen hebben geraadpleegd.”
Daarnaast zijn Van den Broek
en Kerstens veel op onderzoek
geweest. Ze bezochten talloze
dorpscafés, clubgebouwen, verenigingslokalen en vele andere
plekken in Nederland en België
waar mannen en vrouwen nog
dagelijks de kaarten schudden.
Ad en Rien luisterden goed en
keerden huiswaarts met volle
blocnotes. Tot zijn verrassing
constateerde Rien van den
Broek dat hoewel het kaarten
al eeuwen tot de volkscultuur
behoort, er nog geen populair boek over dit onderwerp
is geschreven. “Het is echt een
novum, een nieuw terrein” ver-

volgt Van den Broek “Er is een
mevrouw uit Gent die een wetenschappelijk onderzoek heeft
gedaan naar kaarttermen in
West-Vlaanderen, dat is alles.”
Je slag slaan
Een groot aantal kaarttermen,
spreekwoorden en uitdrukkingen zoals zijn kaarten tegen de
borst houden, iemand een slag
voor zijn, iemand voor joker
zetten of zijn laatste troef uitspelen hebben bovendien in
de loop der tijd ook de Nederlandse woordenschat verrijkt.
Het is de auteurs gelukt een
zo compleet mogelijke inventarisatie van de in Nederland,
Vlaanderen en Zuid-Afrika bekende kaarttermen te realiseren en daarmee ook een indruk
te geven van het kaartspel als
onderdeel van de volkscultuur
in de desbetreffende gebieden.
De terminologie van bridgespel
en die van het poker werden
buiten beschouwing gelaten,
aangezien het hier in overgrote
meerderheid Engelstalige termen en uitdrukkingen betreft.
Het is niet alleen een leuk boek
voor de kaartspeler maar ook
interessant voor de taalliefhebber en voor iedereen die belangstelling heeft voor het culturele erfgoed van Nederland,
Vlaanderen en Zuid-Afrika.
Dr. M.A. van den Broek (*1936)
was als germanist verbonden
aan de Letterenfaculteit van de
Vrije Universiteit Amsterdam.
Hij is spreekwoordenonderzoeker en publiceert regelmatig over allerlei taalverschijn-

selen. Ad Kerstens (*1947)
was docent Nederlands in het
voortgezet onderwijs en jarenlang voorzitter/secretaris van
de commissie Communicatie
Nederlands van de Associatie
voor Praktijkexamens.
Van aaszak tot zwabber, Woordenboek van de kaartspeler; uitgeverij
Eburon, Delft; 154 pag.; € 18,-;
ISBN: 978-94-6301-216-4.

Foto: Jetske Timmer
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Something old, something new bij ‘t KOOR!
HILVERSUM- Zaterdagavond
wordt een unieke avond voor
de bijna 80 leden van ’t KOOR!
Het is het eerste grote concert
met hun nieuwe dirigent Vladimir Pairel. Het programma
heet ‘Something old, something
new’ vanwege de mix van eerder gezongen stukken en nieuwe liederen. Het koor dat voor
een groot deel bestaat uit Wijdemeerse zangers en zangeressen,
zal optreden in het MCO, studio
1 aan de Heuvellaan te Hilversum, aanvang 20.00 uur. Ook de
Big Bad Bruce Band o.l.v. Bruce
Skinner zal 12 swingende nummers ten gehore brengen. Plus
drie stukken samen met het
koor.
Ruim een week voor de opvoering oefenen band en koor samen. Met de Russische dirigent
Pairel, de eveneens Russische
pianiste Ludmila de KlerkTokareva en de Amerikaanse
bandleider Skinner belooft het
een spannende internationale
ontmoeting te worden. Vladimir Pairel volgde een conser-

vatoriumopleiding in Moldavië
en was zeer populair in Rusland
met de band ‘Zemleane’. Nu is
hij al weer jaren actief in Nederland, eerst als violist, nu als
koorleider van diverse gospelen popkoren. De repetitie begint met het eindeloos inzingen
door de sopranen en alten op
‘Aaahaa’, later op andere klanken als ‘toetieto’. Niet op de automatische piloot, dat zit er bij
deze dirigent niet in. Die vraagt
100% aandacht en inzet. De 14
mannen hoeven even niet mee
te doen, die hebben net een extra training met Vladimir achter
de rug. Als de Bruce Band met
zangeres Yvonne Soff het Mambo Italiano inzet, mag het koor
aansluiten met een luidkeels
‘Hey mambo’. Bij Eres Tu manifesteert Vladimir Pairel zich als
de gepassioneerde dirigent waar
de koorleden mee dwepen. Hij
geeft aanwijzingen met z’n hele
lichaam, brede armbewegingen, een gelaatsuitdrukking die
varieert van afkeer tot genot
en ook soepel mee bewegende

heupen. De combinatie tussen
zang en blazers komt nog niet
geheel uit de verf. Kort overleg
met Bruce, het gaat al beter. Bij
het volgende nummer laten de
zangers en zangeressen zich als
makke schapen ondersneeuwen
door de koperen klanken. Vladimir vraagt vertwijfeld: ‘Lieve
jongens en meisjes, wat is er met
jullie? Meer power, doe alsof je
35 jaar jonger bent. Agressief
articuleren, levenslust uitstralen alstublieft’. Zijn smeekbede
heeft effect. ‘t KOOR! gaat als
één man staan, meer energie.
Vladimir Pairel zwaait, geeft
een knipoog naar de sopranen
en straalt als ‘A Night Like This’
klinkt als een klok.
Het kan haast niet anders, het
komende concert wordt een
mooie muzikale avond. U bent
van harte welkom! Zie ook:
www.tkoor.nl
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Evenementen

Lieve kinderen in Kortenhoef en ’s-Graveland,
Natuurlijk kom ik ook dit jaar
weer naar jullie toe. Met de
boot. Zaterdag 24 november is
het eindelijk zover. Samen met
alle Pieten gaan we er weer een
gezellig feest van maken. Maar
wel weer anders dan vorig jaar!
Lees deze brief maar heel goed
door met je papa of mama!
Bij de Smidsbrug was het de
laatste jaren zóóó verschrikkelijk druk. Een paar auto’s zijn
daar bijna tegen de billen van
sommige Zwarte Pieten aangereden. Daarom kom ik nu

aan land op de kruising van de
Emmaweg bij de Oranjeweg.
Dus níét bij de Smidsbrug. Om
12.00 uur kom ik daar met de
boten aan. Om 11.45 uur staat
Tom Cornelissen daar klaar
met mijn Pietenband om ons
te verwelkomen. Daar kunnen
jullie me alvast een handje geven. Misschien krijg je wel een
paar pepernoten. Dan stap
ik om 12.15 uur op Amerigo
en maak een rondtocht door
Kortenhoef naar de Meenthof.
Ik hoop dat jullie aardige bur-

4de Lichtjesmarkt
van Ankeveen
Nog anderhalve maand te gaan
naar 2019. Het afgelopen jaar
lijkt wel voorbij gevlogen. De
klok staat alweer op de wintertijd, de winterjas kan aan en de
winterbanden onder de auto.
Maar in deze komende periode
van donkere dagen staan ook
weer veel gezellige en feestelijke
momenten voor de deur. Een

daarvan is de Lichtjesmarkt. De
Ankeveense variant op de traditionele Kerstmarkt is een succes gebleken. De voorgaande
edities waren erg gezellig met
muziek, zang, dans, glühwein,
veel lekkernijen, diverse marktondernemers met verschillende producten. Het wordt in
ieder geval weer een feestelijk

gemeester daar ook is om ons
te begroeten. In de Meenthof
staat Tom al lang op me te
wachten samen met de Rope
Skippers van Odis. Die kunnen
heeeeel goed touwtjespringen.
Jullie krijgen daar weer een
hand van me. Bij de apotheek
stap ik weer op Amerigo en
dan rijd ik naar de Sporthal de
Fuik. Daar gaan we om 13.45
uur weer een ouderwets Sinterklaasfeest van maken. Let
op: de deuren van de Fuik gaan
pas om 13.30 uur open. Om
festijn voor iedereen.
Als u dit event niet wilt missen,
blok dan vrijdag 21 december
van 18:00 – 21:00 uur in uw
agenda.
Hebt u interesse om als marktondernemer op deze Lichtjesmarkt te staan? Neem dan contact op voor informatie en/of
aanmelden met Stichting Bruisend Ankeveen via 035- 656
1507 of bruisendankeveen@
gmail.com

60 jaar ‘een lot uit de loterij’

ongeveer 14.15 uur vertrek ik
naar de andere kinderen in het
land en is het feestje afgelopen.
Dan wil ik tenslotte nog de vele
ondernemers van alle bedrijven en winkels bedanken voor
de geweldige bijdrage aan het
feest. En niet te vergeten alle
vrijwilligers! Reuze bedankt en
tot zaterdag,
Lieve groeten van de pieten en
van mij, Sinterklaas.

Nog 49 weken voor
KUD Quiz
Het aftellen is weer begonnen.
Nog maar 50 weken en dan
gaan veel inwoners en voormalige inwoners van Kortenhoef
en ’s-Graveland zich weer buigen over de 150 vragen en opdrachten van de Ken Uw Dorp
quiz.
Het lijkt nog ver weg, maar voor
je het weet is het zo ver: zaterdag 26 oktober 2019. Voor de
inschrijving is die tijd nog korter, want de inschrijving start
op zaterdag 30 maart 2019 om
9:00 uur. Vorig jaar moest een
aantal teams worden teleurgesteld, omdat het maximaal aantal teams al na 10 minuten was
bereikt. De organisatie heeft

toegezegd er alles aan te doen
om dat bij de 3e KUD-quiz te
voorkomen. Desondanks adviseren we de teamcaptains hun
teams zo snel mogelijk aan te
melden om verzekerd te zijn
van deelname.
Kortom, gebruik de komende maanden om een team van
maximaal 15 personen samen
te stellen, waarmee je op 26 oktober een gezellige avond kan
hebben en ook nog even de 150
vragen over de dorpen kunt beantwoorden. En blijf ondertussen de actuele ontwikkelingen
in Kortenhoef en ’s-Graveland
in de gaten houden, want daar
zouden zo maar vragen over
gesteld kunnen worden.

KOPIJ AANLEVEREN:
REDACTIE@DUNNEBIER.NL

Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF- Toen Herman
van der Burgt in 1956 tijdens
een feestje in de onderofficiersmess een bevallige lotenverkoopster tegen het lijf liep,
wist hij meteen dat zij ‘een lot
uit de loterij’ was. Toch sprak
hij haar niet meteen aan, maar
zocht Ada van Eijden daags
daarna thuis op. 62 jaar later
vieren ze hun diamanten bruiloft in Kortenhoef, waar ze ook
al 60 jaar wonen.
Het is dat Organon geen werk-

plek meer had voor de jonge
Herman uit Bergen, anders was
hij zeker teruggekeerd bij zijn
oude werkgever. Toen bleef hij
maar soldaat, op advies van pa.
Het leverde hem een militaire
carrière op tussen 1951 en 1992
waar hij achteraf blij en trots
op is. Na twee jaar verkering
en verloving trouwde het jonge
stel op het mooie stadhuis van
Naarden, korte tijd later in de
r.k. kerk van Bussum op 18 november 1958. Ze hadden geluk,
ze kregen meteen een nieuw
huis aan het Sandersonhof in
Kortenhoef, een wijkje waar

toentertijd meer militairen
woonden. Mevrouw Van der
Burgt heeft in de verpleging gewerkt, maar tijdens het huwelijk moest ze vaak moeder en
vader zijn. Want manlief had
een drukke baan in het leger, hij
was vaak onderweg. Herman
somt op: “Ik zat in Arnhem,
Den Bosch, Oirschot, Breda,
Middelburg, Havelte, Utrecht,
Nieuwersluis, noem maar op.
Vanwege de afstanden bleef ik
vaak overnachten op de kazernes.” “Dat was niet altijd leuk”
vult Ada aan “maar ik had er
ook geen grote moeite mee.

Het was nu eenmaal zo.” De
oudste zoon was Jos (59), gevolgd door broer Anjo en zussen Joan en Antoinette. Er zijn
vijf kleinkinderen, van wie de
jongste, Mark, pas nog samen
met opa bij Ajax was, getuige
een fraaie foto. “Ja, ik ben gek
op foto’s” vertelt Herman, terwijl hij het zoveelste fotoboek
tevoorschijn tovert. Die gaat
over de zeskampen die hij maar
liefst 14 keer organiseerde.
Want daar kennen veel dorpsgenoten Herman van der Burgt
van. De strakke organisator
van veel evenementen en feesten. Vooral bij SV ’s-Graveland
was hij een spil waar veel omdraaide. “Ik heb geloof ik wel
10 functies gehad bij de club.”
Nu is de 87-jarige het oudste
niet- spelend lid. Ook voor de
Oranjevereniging was Van der

Burgt jarenlang actief. Voor al
zijn inzet werd Herman geridderd door zijn commandant als
lid in de Orde van Oranje-Nassau, met het militaire extraatje
‘goud met zwaarden’. In 2006
onderging hij een zware hartoperatie. Ada weet nog dat hij
op de Recovery tegen haar zei:
‘Hé, het is vandaag onze trouwdag’. De arts gaf hem toen nog
15 jaar. Maar Ada en Herman
willen nog heel lang doorgaan,
met hun lieve kinderen en
kleinkinderen. Het diamanten
huwelijksfeest werd zondag jl.
afgesloten met een intiem familiediner in ’t Swaentje. Voor
het echtpaar Van de Burgt is het
nog dagelijks genieten van een
lot uit de loterij.
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Kunstijsbaan Nederhorst den Berg

Feestelijke opening Nederhorst on Ice
NEDERHORST DEN BERG - Op 23 november hebben we de spectaculaire
opening van alweer de 11e editie
van Nederhorst on ice.
Vol trots kunnen we melden dat het
ons weer gelukt is om een prachtig programma neer te zetten. Het thema dit
jaar hoe kan het ook anders de 11e x:
Carnaval. We verzamelen op het plein,
bij de muziektent. Dus kom om 19.00
uur, in het Carnavalesk verkleed en
anders helpen we je een beetje met
schminken op het plein! We hebben
leuke prijsjes voor de meest carnavaleske. Als we bij de tent zijn aangekomen,
doen we de enige en echte pinquindans (filmpje op YouTube) en daarna
volgt de opening en mag iedereen deze
avond gratis schaatsen.

Kunstschaatsen
De eerste kunstschaatsclinic is op maandag gegeven door KVM on Ice Om 19.00
uur beginnen we en iedereen is welkom!

Schaatsles en Korenfeest
Ook deze eerste zondag schaatsles en
het korenfeest met ons eigen Bergse
shantykoor: Op de Ree. Vanaf ca. 15.00
uur start dit gezellige koor.
Kunstschaatsclinic
Maandag 26 november de eerste kunstschaatsclinic en dinsdag 27 november
de ijshockey-clinic. Zorg dat je er om
19.00 uur bent, kapper Sven met z’n
assistente, zorgt ervoor dat je het ijshockeyen in een rap tempo onder de
knie krijgt! We sluiten de baan op de
dinsdag om 18.00 uur, zodat we kunnen voorbereiden op de clinic.

Disco-on-Ice
Op zaterdag 24 november is de eerste
Disco-on-Ice. We houden tot 20.30 rekening met de kleintjes, met de muziek,
hierna kunnen de grote ook los!
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vr. 23 november

za. 24 november

Schaatslessen
Voor wie het schaats-kunstje wil leren zijn
er op de zondagochtend weer schaatslessen. We gaan de de lessen beter indelen.
We gaan vanaf dit jaar alleen de beginners lesgeven. 10.00-10.45 uur is voor
de kinderen van 4 t/m 7 jaar en tussen
11.00-12.00 voor iedereen ouder dan 8.
De gevorderden kunnen meedoen aan
het kunstschaatsen of de hockeyclinics.
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Curling
Dit jaar valt de curling-competitie elke
keer op de donderdag, dus doe je mee
of wil je de teams aanmoedigen, houdt
dan de komende 6 weken de donderdag
vrij in je agenda, voor deze gezellige
avond. Op de donderdag is de ijsbaan
elke week vanaf 17.00 uur gesloten voor
het vrij-schaatsen.
Bergse Winterspelen
Vrijdagavond zijn er de Bergse Winterspelen op het ijs, waar klein én groot
welkom is om aan de spelletjes op het
ijs mee te doen.

Mascotte zoekt naam
Help onze mascotte aan een naam, dat
kan via social media, maar ook via de
kleurplaten die liggen in de Bergstube,
die zijn uitgedeeld op de scholen of liggen
bij het Pannenkoekenhuys. Inleveren kan
naast de muntenverkoop in de Bergstube
of in het Pannenkoekenhuys.
Openingstijden vrij-schaatsen
vrij. 23-11
19.00-23.00 uur
za. 24-11
10.00-23.00 uur
zo. 25-11
12.00-19.00 uur
ma. 26-11
14.30-21.00 uur
di. 27-11
14.30-18.00 uur
wo. 28-11
14.30-21.00 uur
do. 29-11
14.30-17.00 uur
vrij. 30-11
14.30-23.00 uur

Opening - verzamelen op ‘t plein 19.00 uur

Disco-on-Ice 19.00 uur
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di. 27 november

seizoen

IJshockey-clinic

2018/2019

19.00 uur

Er zijn
schaatsen
beschikbaar!

do. 29 november

Curling

19.00 uur

zo. 25 november

Schaatslessen 10.00-12.00 uur
Koor: Op de Ree 15.00 uur

vr. 30 november

Winterspelen

19.00 uur

ma. 26 november

Kunstschaatsclinic

19.00 uur

Elke zondag familiedag!
IJsclub Nederhorst den Berg
Blijklaan 1a www.nederhorstonice.nl
U kunt ons ook vinden op

Weekblad Wijdemeren

Woensdag 21 november 2018

Varia

Door: Saskia Luijer

Succesvolle seniorenmarkt
KORTENHOEF – Iedereen wil ’t
liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar als je ouder
wordt is daar soms advies of
ondersteuning bij nodig. Daarom organiseerden de drie huisartsenpraktijken vorige week
woensdag een seniorenmarkt
in De Dobber.
De huisartsen van de praktijken
Curtevenne, Hoflaan en Siebeling & Suijker zetten zich samen
met hun praktijkondersteuners
in voor goede ouderenzorg in de

dorpen Ankeveen, ’s-Graveland
en Kortenhoef. Wat hebben hun
patiënten nodig om zo lang mogelijk veilig, zelfstandig en vooral prettig thuis te kunnen wonen? Om mensen ideeën op te
laten doen over wat er allemaal
mogelijk is qua zorg, welzijn,
veiligheid en mobiliteit brachten
zij in De Dobber een breed scala
aan diensten bijeen.
Enorme opkomst
Wethouder Rosalie van Rijn was
blij met dit initiatief en compli-

menteerde de huisartsen met
de goede organisatie van de seniorenmarkt. De opkomst was
enorm en dat had ze niet verwacht. Zoveel inwoners met vragen en ook zoveel verschillende
zorgaanbieders, zowel op professionele als vrijwillige basis. Van
Rijn: “Wat iemand nodig heeft,
is voor iedereen anders. De gesprekken en uitwisseling op deze
markt helpt om elkaar beter te
vinden.”
Zo was het Sociaal Wijkteam

EHBO ’s -Graveland e.o. start
wederom nieuwe cursus
KORTENHOEF – De EHBO vereniging ’s- Graveland e.o. start
vroeg in 2019 wederom met
een nieuwe EHBO cursus.
Het theoriegedeelte kan thuis
uitgevoerd worden op eigen
tempo, met e-learning op de
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computer. De kennis die hiervan opgedaan wordt, wordt
getoetst. De cursus bevat vijf
avonden les in onder andere
verbandleer, ziekteleer, reanimatie en gebruik van AED.
Deze avonden worden getoetst

aan de hand van een officieel
examen, waarna een diploma
van het Oranje kruis wordt uitgedeeld.
De cursus wordt gegeven op
de volgende data in 2019: 17
januari, 24 januari, 31 januari,

van de gemeente Wijdemeren
aanwezig om informatie te geven over zorg en welzijn, o.a.
de WMO. Bij het kraampje van
Inovum kon men terecht voor
inlichtingen over thuiszorg,
huishoudelijke hulp, fysiotherapie, ergotherapie, dag- en beweegactiviteiten. Bij Versa Welzijn lagen folders over de drie
Wijdehuizen, de Weggeefwinkel, het inloopspreekuur, de administratieve ondersteuning en
de vervoersservice Automaatje.
Het Klusjesteam Wijdemeren
legde uit dat zij hulp kon bieden bij eenvoudige klussen in
huis. Zoals een schilderij op-

hangen of het installeren van
een tv. Om ongelukken in huis
te voorkomen, was er aandacht
voor valpreventie. Met een valrisicotest kon ieder z’n eigen situatie beoordelen. Ook was de
brandweer van de partij om tips
en trucs te geven over brandveiligheid in huis. Ter bestrijding
van eenzaamheid en om elkaar
makkelijker te ontmoeten, vertelde PioWij over de smakelijke
gesprekken die zij maandelijks
organiseren voor een steeds
grotere groep bezoekers. Wie
ter plekke behoefte had aan een
gezellig gesprek, ging nog even
langs bij de Kledingbank.

7 februari, 14 februari en het
examen vind plaats op 21 februari. De avonden starten om
19.30 uur en eindigen om 22.00
uur. Locatie: Esdoornlaan 2, te
Kortenhoef (de brandweerkazerne).
Kosten voor deze cursus bedragen 195 euro. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden
geheel of gedeeltelijk de kosten

voor deze cursus. Voor meer
informatie, kunt u contact opnemen met Margreet Holdinga
via: ehbosgravenland@gmail.
com of even kijken op www.
ehbo-sgraveland.nl
Schrijf je in en maak onze gemeente weer een stukje veiliger!

Geslaagde missie Autobedrijf Van Rijn
Op maandagochtend 11 november kwamen Tjeerd van
Rijn en zijn maatje Hendrik Jan
van Loo weer in Wijdemeren
terug. Donderdag 8 november
gingen zij met 10.000 kg aan
hulpgoederen,
ingezameld
door de Bussumse Stichting
Kinderen in Nood, op weg naar
Debrecen in Hongarije.
Niet alleen onderweg hadden
zij veel bekijks met de schitterende Mack, maar ook op een
prominent plein in het centrum
van de stad trok de enorme
truck veel aandacht van jong en
oud, van radio en tv. Tjeerd en

Hendrik Jan lieten op zaterdagmorgen vol trots de vrachtwagen van binnen en van buiten
zien. Kinderen mochten even
achter het stuur kruipen en de
Wijdemeerders ‘glommen’.
Omdat dit transport het 200ste
van de stichting Kinderen in
Nood was, deed Tjeerd van
Rijn dit belangeloos. Voor de
stichting betekende dit, dat zij
daardoor in staat was om aan
350 Fosterkinderen in en rond
de stad Debrecen een mooi
feest aan te bieden. Dit deed
men in samenwerking met de
Hongaarse Reformed Church

Aid. Deze kinderen, die van
huis uit niets gewend zijn, werden getrakteerd op een muzikaal programma, op een scala
van sport- , spel en knutselactiviteiten en een broodje hotdog.
Elk kind ging naar huis met een
cadeautje, een zak snoep en een
mandarijn. Dit alles ontving de
stichting d.m.v. sponsoring.
Na een maaltijd met o.a. de
Nederlandse ambassadeur in
Hongarije, hielpen Tjeerd en
Hendrik Jan de truck met 25
vrijwilligers mee uitladen. Om
16.00 uur werd de thuisreis
aanvaard en maandagochtend

in alle vroegte reden zij ons
dorp weer binnen.

Voor info: www.kindereninnood.nl

Nu al vanaf 2 jaar!

Peuter-, kleuter- en jeugddansen in Ankeveen
ANKEVEEN - Hiphop, streetdance, moderne dans, ballet.
Al deze dansvormen komen
voorbij in de dansstudio van
muziekvereniging de Vriendschapskring in Ankeveen.
Nieuw is, dat deze recent is
uitgebreid met peuterdansen
voor de allerkleinsten vanaf
2 jaar. De lessen staan onder
leiding van de ervaren dansdocentes Barbara en Cynthia
Schriek en worden op dinsdagmiddag/avond gehouden in
de dansstudio aan de Stichtse
Kade 1A in Ankeveen.
De allerkleinsten (groep 1, ca.
2-4 jaar) starten ‘s middags om

14:30 uur en hebben een half
uur les. Het accent ligt daarbij
op Algemene Dansante Vorming (ADV) en er worden
ritmische bewegingsspelletjes
gedaan om de motoriek en het
muzikale gevoel van de peuters
te verbeteren. De lessen voor
groep 2 (ca. 4-8 jaar) zijn van
15:00 tot 16:00 uur, waarbij
kennis wordt gemaakt met verschillende dansvormen.
Streetdance en Hiphop
Groep 3 (ca. 9-13 jaar) heeft van
16:00 tot 17:00 uur les, waarbij
het accent ligt op streetdance
en Hiphop. Na de warming up

wordt gewerkt aan een choreografie die iedere week stap
voor stap wordt uitgebreid. De
lessen voor groep 4 (14 jaar en
ouder) worden aan het begin
van de avond gegeven (18:30
tot 19:30 uur). Naast Hiphop
komen ook andere moderne
dansvormen aan bod, waarbij complexere choreografieën
worden ingestudeerd. Alle lessen worden verantwoord opgebouwd inclusief een warming
up, rek- en strekoefeningen en
een cooling down.
Gratis kennismaken
Wil je ook lekker dansen, dan

ben je van harte welkom om
vrijblijvend een les mee te maken. Kom in soepele sport/
danskleding en alles is aanwezig voor een fantastische danservaring. Kijk op de website
www.vriendschapskring.nl of

stuur een e-mail naar: vsk.ankeveen@gmail.com
De VSK- jeugddansafdeling
tijdens een optreden in de buitenlucht
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Politiek

Op reis naar een duurzame leefomgeving
Door: Herman Stuijver
WIJDEMERENWethouder
Joost Boermans presenteerde
zijn
Duurzaamheidsagenda
waarin plannen en voornemens tot eind 2020 staan. De
wethouder ziet het ‘als een reis
die inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers
en overheid met elkaar moeten
afleggen’.
Het stuk kent vier subthema’s:
CO2-reductie & energietransitie; Groen, water & klimaatadaptatie; Grondstoffen en Circulariteit; Mobiliteit.
CO2-reductie & energietransitie
Aansluiten op de Regionale
Energie Strategie; warmteplan met isolatiemaatregelen;
experimenteren met financieringsconstructies om energietransitie te kunnen betalen;
ondersteunen Energiecoöperatie Wijdemeren en de energiecoaches; vergroenen vergunningen- en evenementenbeleid;
overleggen over collectieve opwekking; verduurzamen open-

bare gebouwen stimuleren;
vervangen openbare verlichting door led; nieuwe bouwprojecten volledig aardgasloos.
Groen, water & klimaatadaptatie
Operatie Steenbreek verlengen
door bewoners te stimuleren
verhard oppervlak te vervangen door planten e.d.; gratis
boom voor de toekomst bij verwijderen stenen; waterberging
inpassen in buurten; regentonnenactie bij gescheiden riool;
prijsvraag ‘groene initiatieven’;
bij groenbeheer gemeente elektrisch gereedschap; bomenbeleid evalueren; ondersteunen
groene buurtplannen (Appelboom); samen met regio kijken naar groene afvalstromen
voor biovezels; onderzoek naar
warmtewinning uit de plassen.
Grondstoffen en Circulariteit
Bij inkoopacties van gemeente
altijd eisen dat het circulair is,
in 2010 circulair 10%, in 2023
100%; Van Afval naar Grondstof met regio; in overleg met
GAD
publieksvriendelijke
openingstijden milieustraat;

Wijnands

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.

28 NOVEMBER

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

AH KORTENHOEF

Verhuisplannen of opslag nodig?

14:00 - 19:00

Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

GEZELLIG VOOR JONG EN OUD!

LIKE ONS OP FACEBOOK

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis
• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst
• Opslag van inboedels

Facebook.com/AHKortenhoef

Workshop Hartcoherentie:
“Grip op Stress”

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Drenth
Vrijdag 30/11 13:00 uur

www.neurotherapie.nl

V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

zwerfafval bestrijden; educatieprogramma zwerfafval; middenstand stimuleren minimaal
verpakkingsmateriaal en weggooien voedsel.
Mobiliteit
Fietsen en OV stimuleren door
fietsnetwerk en stallingen; gemeentehuis breidt overdekte
fietsenstalling uit; oplaadpunten voor e-bikes; aanschaf twee
e-bikes voor dienstvervoer;
dienstauto’s geleidelijk vervangen door elektrische; meer
snelle oplaadpalen; elektrisch
varen stimuleren; Dag van het
Elektrisch Varen ook in 2019;
onderzoek naar transferia voor
parkeren recreanten.
Slot
Dit was ongeveer alles uit de
11 pagina’s van de Duurzaamheidsagenda. ‘Wat gaan we
doen’ staat in de notitie, hier
in kort bestek verwoord. Naast
uiteraard maatregelen, plannen
die nu al worden uitgevoerd
(‘Wat doen we nu’).
Wethouder Boermans streeft
naar een breed platform dat
periodiek samenkomt waar
met de gemeente oplossingen
worden besproken. Hij roept
inwoners op mee te doen.

Grip op stress
Op vrijdag 30 november organiseert het Neurotherapie Centrum Hilversum een workshop
over hartcoherentie. Een interessant programma van 12.30
tot 17.00 uur met een theorieen praktijkdeel. De kosten van
deze workshop zijn 75 euro. Na
afloop bestaat de mogelijkheid
tot het aanschaffen van de apparatuur – HeartLive. Aanmelden kan via: www. neurotherapie.nl of bellen met Margalith
Ledder: 035-6286895.
Het valt niet mee om alle prikkels die dagelijks op ons afkomen goed te verwerken. De
hartslag is een goede weerspiegeling van de manier waarop
we met deze prikkels omgaan.
Een bijzondere vorm van
hartritme is hartcoherentie: een
zeer regelmatige versnelling en
vertraging van het hartritme.
Net zoals je een spier kunt trainen, kan je ook jouw hartcoherentie trainen. Gedurende 4 tot
6 weken dagelijks 7 minuten
trainen geeft je voldoende basis
om in hartcoherentie te komen
en te blijven.
Er zijn in de medische literatuur talrijke studies gedaan
naar het effect van hartcoherentietraining op de werking
van ons lichaam.
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Geschreven door: Richard Baar, Dick Blom en Marc Degekamp

Voetballen in Nederhorst

1e pakt verdiend punt bij PVC
Oscar Vrijhoef was de man van
de wedstrijd, want hij stopte 3
penalty’s. PVC was in de beginfase wat sterker, maar na een
minuut of 10 herpakte Nederhorst zich en bood goed partij. In de 25e minuut werd uit
een afgeslagen corner tegen de
hand geschoten van een Nederhorst-verdediger, oordeel
was een penalty, die Oscar met
zijn voet stopte. In de 2e helft
bracht Nederhorst Stefano Hol-

wijn en Quinziano Blijd in de
ploeg voor Bob de Bruin en
Richard Dijkstra. In de 50e minuut werd een duw van Pepijn
Schols veel te zwaar bestraft
met een penalty, die wederom
gestopt werd door Oscar.
Nederhorst bracht in de 69e
minuut Levi Matsari voor Milan en kreeg bij uitvallen toch
de nodige kansen. Job van Wijk
en Lars Huussen zagen hun
schoten over en naast gaan en

ook Quinziano vuurde vanaf
links net over. Hierna werd het
spel er van beide kanten niet
beter op met vele vrij trappen
over en weer. Tot verbazing
van alles en iedereen legde de
scheidsrechter de bal in de 92e
minuut weer op de stip na een
vermeende handsbal van een
verdediger van Nederhorst.
De ingeschoten bal ging via de
keeper tegen de onderkant van
de lat, belandde op de doellijn

Voetballen in Ankeveen

1e elftal verliest fors van BZC
In de eerste helft waren de
teams aan elkaar gewaagd.
De Ankeveners kwamen via
Mathijs van ‘t Riet op een 1-0
voorsprong. Vlak voor rust
maakten de Hilversummers
de 1-1. Met die stand werd er

ook gerust. Daarna kwamen
er weer wat onnodige foutjes
aan Ankeveense zijde die BZC
efficiënt afstrafte. Al snel stond
het 1-4 en toen het 1-5 werd,
gingen de kopjes naar beneden
en liep BZC zelfs uiteindelijk

uit naar 1-8 overwinning. Weliswaar was het volgens trainer
Bouali een zeer geflatteerde nederlaag, maar het blijkt telkens
weer dat de Ankeveners in de
tweede helft veel fouten maken
en dan geen kracht meer heb-

en werd alsnog een prooi voor
Oscar. Een welkom puntje voor
een goed strijdend Nederhorst
in een rommelige maar zeer
spannende wedstrijd.
Senioren
Nederhorst- 3 moest naar AS
‘80 en won met 1-2 en staat nu
mooi 4e. Het vierde speelde
thuis tegen FIT-6 uit Amsterdam en won met 5-3 en bleef
zodoende 2e.
ben om goed tegenstand te bieden. De jonge ASV-ploeg moet
misschien zijn tactiek in het
begin van de tweede helft wat
aanpassen om wat compacter
te spelen, waardoor er ook in
de tweede helft enig vertrouwen ontstaat. In de eerste helft
wordt er soms leuk en frank en
vrij gevoetbald, maar dat kunnen ze blijkbaar niet 90 minu-

Jeugd
JO19-1 verliest ondanks de vele
kansen uit bij Zuidvogels met
5-2. JO17-1 won ruim met 6-0
van SV Vechtstroom en JO11-1
wonnen met 7-3 van Eemnes.

ten volhouden, Aan de conditie
ligt het niet, maar een 1-1 ruststand met uiteindelijk een 1-8
nederlaag is niet te verteren.
Dat moet echt beter kunnen
en daar moet hard aan gewerkt
worden om dit tij te keren.

Voetballen in ‘s- Graveland

Dik verdiende overwinning op Rivierwijkers
Er viel zondagmiddag niets af
te dingen op de 4-1 overwinning. Het aantal gescoorde
doelpunten had bij rust al op
het scorebord moeten staan.
In plaats daarvan stond het
halverwege 1-1 door een doelpunt van Daan Verdam en een
zondagsschot van de bezoekers. Na rust scoorden Jimmy
Reijnders, Gerben van Veen
en Roland Haselager en werd
het overwicht wel in de score
tot uiting gebracht. Uitgebreid

verslag en foto’s op www.svsgraveland.nl.
Senioren
In jacht op de gelijkmaker tegen koploper Olympia kreet
het 3e het deksel op de neus
en verloor met 1-3. Beide 35+
teams wonnen wel hun wedstrijden 35+1 thuis tegen FC
Weesp met 4-1 en in Kockengen won 35+2 met 2-3.
ZA2
Mark de Graaf was, door het
voor zijn rekening nemen van

de volledige doelpuntenproductie de gevierde man: 2-3
winst voor ZA-2 tegen BZC’13.
VRouwen
Tegen Valleivogels kon VR1 het
overwicht maar net tot uiting
brengen in de uitslag. Maren
Steenvoorden zette VR1 in de
eerste helft op voorsprong en
nadat de Valleivogels op gelijke
hoogte was gekomen, zorgde
Eva Plaizier fraai voor de verdiende winnende treffer. Even
fraai vrijgespeeld door Jisse

Ankersmit. VR2 speelde een
prima wedstrijd en had meer
verdiend dan de 1-0 nederlaag.
Jeugd onder 15
De beide jongensteams wonnen hun uitwedstrijden. JO151 in Soest tegen VVZ’49 JO152 met 2-5 en JO15-2 met 3-4
in Bussum van BFC JO15-4.
Ook de meiden van MO15-1
speelden uit. In en tegen Weesp
werd pas de eerste competitienederlaag geleden: 1-0.

Wegens succes geprolongeerd
Zaterdag 22 december wordt
de kantine weer veranderd in
een battleground voor e-sporters met FIFA19. Schrijf je snel
in via www.svsgraveland.nl
voor het FIFA19 toernooi.
Nog ruim een maand: de Kerstloop (incl. Kids Run) door de
prachtige omgeving van onze
club. Inschrijven nu mogelijk:
www.svsgraveland.nl.

Spannende strijd om 1e plaats schoolschaken
Door: Herman Stuijver
LOOSDRECHT- Het is nog niet
bekend wie zich ‘Schoolschaakkampioen Wijdemeren’ mag
noemen, want de Warin en de
Curtevenne-1 eindigden met
een gelijk aantal punten.
In de gemeenschapsruimte van
de Sterrenwachter was het vorige week woensdag een drukte van belang, alle teams van 4
personen speelden daar naast
elkaar aan een lange tafel. Niet
verdeeld over meerdere lokalen,
omdat het aantal deelnemende
teams veel minder was dan andere jaren. Anno 2018 waren
er slechts 9 deelnemende teams
van vijf scholen (meestal 16, 17
teams). Wedstrijdleider Patrick

Kreuning zegt dat er minder
animo op de scholen is om iets
met schaken te doen. Opvallend
was dat de drie scholen die wel
schaaklessen geven in de top-3
eindigden. Dat zijn de Warinschool waar Johan Verburg al
jaren goed werk verricht, de
Curtevenne waar de Schaakvereniging Wijdemeren de kinderen begeleidt en de St. Antonius
waar Patrick zelf schaakles geeft.
Voordat Kreuning het 14e Wijdemeerse
Schoolschaaktoernooi opent, vertelt hij dat de
spelers zelf moeten bepalen of
je schaakmat staat, het einde van
de partij. Dat valt niet altijd mee.
Eenmaal begonnen, keert de
rust weer. Er wordt heel verschillend gespeeld, soms fanatiek,
soms een beetje sloom, maar

de spanning is groot. Zodra er
een winnaar is, steken de kinderen de hand op, waarop Patrick
langs komt om dat te noteren.
Sommige potjes gaan razendsnel, Jack verslaat Che in 3 zetten met een herdersmat. Maar
soms wordt er ook heel lang nagedacht, dan komt iedereen kijken. Voorzeggen of aanwijzen is
verboden. Na 10 minuten speel
je tegen een ander team. Trots
vertelt Patrick Kreuning dat er
spiksplinternieuwe schaakstukken zijn ingekocht. De oude
heeft-ie gedoneerd aan het Max
Euwe Centrum dat veel materiaal recyclet tot gadgets e.d. Ook
wil hij de sponsors bedanken:
Oogmerk Briljant, Garage Arjen
Schouwstra en vader, De Arend
Weerstation en uitgeverij, W. de

Jongh rijwielhandel, The Kids
kindercasting en Smallenburg
verf en behang.
Over twee weken gaan de Warin
en de Curtevenne op het schaakbord uitvechten wie de beste is
en wie er naar de regionale finales mag

Uitslag
1/2. Warinschool/Curtevenne-1;
3. Curtevenne- 4; 4. St. Antonius;
5. Jozefschool -1; 6. Sterrenwachter; 7. Curtevenne- 3; 8. Jozefschool -2; 9. Curtevenne -2.
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Groot drugslab in Ankeveen ontmanteld
ANKEVEEN- Op een bedrijventerreintje op de hoek van de
Herenweg en Cannenburgerweg in Ankeveen heeft de politie vorige week vrijdagavond
(19.50 uur) een zeer groot
drugslaboratorium aangetroffen.
Volgens NH Nieuws viel de
politie met veel mensen in een
loods binnen achter de garage,
grenzende aan de hofjes aan
de Herenweg. Bewoner Margo
van der Ploeg die vanuit haar
achtertuin uitzicht heeft op de
grote loods verklaarde voor
de camera van tv Noord-Holland dat ze het ‘echt heel erg
eng vond dat er dichtbij haar
woning dergelijke afschuwelijke spullen zijn gevonden waar
hele lelijke dingen mee kunnen
gebeuren’. Volgens het Noordhollands Dagblad zou er al een
verdachte zijn aangehouden in
verband met de vondst. Dat
heeft mevrouw Van der Ploeg
niet gezien. Wel zag ze dat de
politie intensief zocht met lampen in de tuinen. Er werd zelfs
een klimop verwijderd. Buren
hadden nooit eerder iets waargenomen
‘Mijn nachtdienst begint deze

keer met het bewaken van een
zeer groot drugslab in onze regio’, schreef een wijkagent op
Instagram. “De collega’s zijn
vanavond al druk geweest met

Wijdemeren in Beeld

het ontmantelen en melden
zich morgenochtend weer om
verder te gaan. We hebben een
verdeling gemaakt om de lasten te verdelen’. De politie weet

nog niet hoe groot het drugslab
precies is en hoeveel drugsafval
er is opgeslagen.
Foto: Wessel Kok

Prins Jurgen en adjudant André Koopmanschap, vader en zoon, werden
ingehaald bij carnavalsvereniging De Turftrappers
foto: Angelique van Wijk- Busch)

Nieuws
Club 4711
Uitslag +
stand herfsttoernooi
biljarten
Maandag 12 nov.: J. Vrijburg
– W. Clements 2-0, Mw. D.
Giavarra – B. Worp 2-0, J.
van Greuningen – M. Zieleman 0-2
Stand aan kop: Mw. T. Bos
7-22, B. Worp 7-20, W. Clements 7-18
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 15 nov.: W. Lam
– H. Stalenhoef 0-3, M. v.d.
Velden – J. Kloosterman 2-0,
T. Otten – M. Verlaan 0-3,
H. Stalenhoef – W. Clements
0-2
Stand aan kop: P. van ‘t
Klooster 7-14, M. Verlaan
8-13, W. Lam 7-11, M. v.d.
Velden 8-11
Programma
Donderdag 22 nov. 19.30
uur: onderlinge competitie
BV Overmeer, vrijdag 23
nov. 20.00 uur: BV Geinburgia – BV Overmeer (5-kamp
De Buuren), maandag 26
nov. 19.30 uur: herfsttoernooi Biljartclub 4711
Adres: Overmeerseweg 5a te
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58
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