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Mantelzorgers in het
zonnetje
Door: Nikwi Hoogland &
Saskia Luijer
WIJDEMEREN - Zaterdag 10 november was het de Dag van de
Mantelzorg. De dag waarop we
in Nederland mensen die langdurig en intensief hulp bieden
aan familie, vrienden, buren of
kennissen extra in het zonnetje
zetten. Ook in onze gemeente.
Zorgen voor iemand die je lief
is en extra hulp nodig heeft,
lijkt vaak vanzelfsprekend. Veel
mantelzorgers vinden het dan
ook ‘gewoon’ dat ze zorgen voor
hun partner, ouder, vriend of
buur. Maar zo gewoon is het
niet om het hele jaar door klaar
te staan voor bijv. je zieke partner, je broer met een beperking
of je buurvrouw met dementie.
Ook is een op de vier jongeren
mantelzorger, dat kan variëren
van boodschappen doen voor je
zieke ouders tot je gehandicapte
zusje begeleiden. Op het emotionele vlak kan het er flink inhakken. Kun je iemand een uur
alleen laten of hoe moet het in

de toekomst, zijn onder andere
vragen die je bezighouden. Omdat alle aandacht vaak uitgaat
naar degene die verzorgd moet
worden, stond op 10 november
juist de mantelzorger centraal.
Workshops, high tea en film
De Dag voor de Mantelzorg was
in onze gemeente gevuld met
een heel programma. Het Kursusprojekt Loosdrecht verzorgde in het 3-Luik leuke workshops die men gratis kon volgen.
Zoals herfstkransen maken,
vogels boetseren en schilderen
uit je hart. O.l.v. Maire van der
Meulen was het proeven van
Italiaanse gerechtjes als limoncello en antipasti. In de drie
Wijdehuizen van Wijdemeren
organiseerde Versa Welzijn ’s
middags een high tea. Die werd
in Loosdrecht aangevuld met
muziek, in Nederhorst den Berg
met een portrettekenaar die met
grappige sketches iedereen vermaakte. In Kortenhoef kon je
ontspannen met handmassage.
Echt verwenmoment

In ’t Wijdehuis van Kortenhoef
schoven 14 mantelzorger aan
voor de high tea. De sfeer was
gezellig en gemoedelijk. Feestelijk gedekte tafels, met bloemen,
mooi servies en 3 laags gevulde
etagères met allerlei lekkers van
de lokale bakker. Goed gevulde
broodjes, hartige sandwiches
en wraps, zoete bonbons en
koekjes, plus luchtige macarons.
Naast de high tea kon men in
de Brasserie van Veenstaete ook
genieten van een heerlijke handmassage. Met lavendel-, olijf- of
een andere geurende olie werd
zachtjes gedrukt, getrokken en
gewreven zodat de vingers los
en ontspannen raakten. Een
echt verwenmoment voor al die
handen die altijd helpen.
Verhalen
Op alle locaties hing een vrolijke en prettige sfeer. Soms rolden
er wat tranen over de wangen
als ter sprake kwam waarom
iemand een mantelzorger was.
Iemand had een partner met
dementie, een ander had de

zorg voor haar dochter met een
licht verstandelijke beperking.
Weer een ander zat er voor haar
schoonmoeder die in de 95 was.
De situaties waren totaal verschillend, de overeenkomst was
de liefde voor diegenen waar zij
voor zorgen.
Mantelzorgwaardering
Naast deze speciale Dag voor de
Mantelzorg, deelt de gemeente
Wijdemeren ook mantelzorgwaarderingen uit. Dit is een

extraatje van 200 euro die mantelzorgers naar eigen inzicht
kunnen uitgeven. De mantelzorgwaardering kan tot 30 november worden aangevraagd
via www.formulieren.wijdemeren.nl/WaarderingMantelzorg.
Voor hulp bij het aanvragen
hiervan kunt u contact opnemen met Herma Kleve van Versa Welzijn: (035) 62 31 1 00.
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff, M. Stam
en M.Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

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

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

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

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
035 -6561074/06-22732136
Annemarie
0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035 - 683 03 00
Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 6563001
Klusjesteam Loosdrecht/Kortenhoef
035 - 6834493
Sensoor
035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073
Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom
planning
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

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

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

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

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

035 - 6560066
0294 - 252928
06 - 11238777

RK Kerk Wijdemeren
w H. Antonius
Zo. 18 nov: 09.30 uur: euch;
J. Dresmé.
w St. Martinus
Za. 17 nov: 19.00 uur: euch;
J. Dresmé.
w OLV Hemelvaart
Zo. 18 nov: 09.30 uur: euch;
L. Wenneker.

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.

PKN Gemeenten

w Willibrordkerk
Zo. 18 nov: 10.00 uur:
Ds. van Gilst.
w De Graankorrel
Zo. 18 nov: 10.00 uur:
Ds. C. Groot-Korstanje.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Vr. 16 nov: 15.00 uur:
Dhr. W. Kroon.
Zo. 18 nov: 10.00 uur:
Ds. B.H. Weegink.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 18 nov: 9.30 uur:
Ds. A. van Duinen.
w Oec. Streekgemeente
Zo. 18 nov: 11.15 uur:
Lezing door FrancienPost.

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.

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Streek Gemeenten

w Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 18 nov: 10.00 uur:
Br. B. Reitsma.
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Lezers schrijven...
Opletten………….. (Nederhorst – Noord)
Voor wie de door VVD-CDA-DB gewenste ontwikkeling van Nederhorst-Noord volgt kan het niet zijn
ontgaan dat natuur/cultuur voor deze partijen een
ondergeschikte waarde vertegenwoordigt. Bij de discussie wordt op geen enkele wijze een lans gebroken
voor het openlandschap zeker niet voor weidevogels
en al helemaal niet voor de UNESCO- werelderfgoed
status van de Horn en Kuijerpolder. Voor deze laatste
status gelden, net als voor de status van weidevogelgebied, stringente regels!
Raadsleden doen een poging om ‘de post/niet juist
gecommuniceerd’ de schuld te geven van de omissie .
Dit terwijl betrokken inwoners, zich wel op de hoogte weten te houden. Zij zagen begin januari de aanstaande winst voor de natuur al aankomen!
Note I: Reeds bij de terinzagelegging van het PRV-ontwerp - 8 januari- was de aangepaste kaart 4 Ecologie,
met o.a. de weidevogelgebied status van Nederhorst/
Noord, te raadplegen.
Het is te hopen dat de provincie voet bij stuk weet te
houden en zich niet laat intimideren door raadslieden en projectontwikkelaars die hand in hand en op

kinderlijke wijze, dreigen het Ankeveensepad of Nederhorst-Noord te bebouwen. Natuur en cultuur heeft
een waarde die meer is dan een loze verkiezingsbelofte. Uiteraard moet er woningbouw plaatsvinden,
maar doe dit zoveel mogelijk gericht voor inwoners/
economisch gebondenen uit Wijdemeren. Daarvoor
volstaan kleine plannen voor specifieke doelgroepen.
Note II: ca. 60% van de woningen Nedervecht is bezet
door woningzoekenden van buiten de regio.
Kleine plannen, passend binnen bestaand bebouwd
gebied, zijn in goed overleg en door vindingrijke inpassingen prima te realiseren in Wijdemeren. Door
een open en inzichtelijke planvorming en door rekening te houden met de waarden behorend bij het wonen in Wijdemeren ‘bouwen’ we aan een veelzijdige
toekomst.
Gert van der Vliet, Nederhorst den Berg
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Politiek

Door: Herman Stuijver

In de politieke kantlijn
WIJDEMEREN- In uren vergaderen over de begroting 2019
komt er veel boven tafel. Zie
bijgaande willekeurige greep:
• Het wordt nog meer lachen
op de Wijdemeerse wegen.
Er komen op voorstel van het
CDA twee extra smiley’s om
automobilisten te wijzen op de
snelheid;
• D66 blijft een rondweg tussen N201 (Vreelandseweg) en
N236 (Gooilandseweg) de beste oplossing vinden voor een
Noord- Zuidverbinding van
het verkeer;
• Bij een plan voor een Integraal
Kindcentrum in Nederhorst
den Berg doen de protestantse
koepel Proceon (Warinschool)
en openbaar onderwijs Talent
Primair (Mr. Kremerschool)
mee.
Onderwijswethouder

Klink liet merken dat de katholieke
onderwijsstichting
AT-scholen (Jozefschool) nog
niet staat te juichen;
• Op 11 december organiseert
wethouder Roos van Rijn een
Cultuuravond met deelnemers
uit het Wijdemeerse cultuuren kunstwereldje om het cultuurbeleid te bespreken;
• Burgemeester Ossel vond het
‘gevoelsbeeld’ van onveiligheid
heel belangrijk, ook al zijn de
feiten wellicht anders;
• Vanaf december worden
raadsleden overspoeld met
plannen, voorstellen en voornemens voor de toekomst. De
politieke stilte die sommigen
nu signaleren is slechts tijdelijk.
Er wordt achter de schermen
keihard gewerkt, verzekerden
de Wijdemeerse bestuurderen;
• Iedereen was blij met een

derde BOA, een ambtenaar die
let op kleine overtredingen en
overlast;
• Ook al dreigen er forse financiële tegenvallers, VVD-fractievoorzitter Sieta Vermeulen wil
niet in de ‘paniekstand’ schieten;
• René Voigt van Dorpsbelangen had uitgerekend dat voor
een woning van 350.000 euro
de lasten met ongeveer € 5,zullen stijgen;
• 30.000 euro voor duurzaamheid noemde PvdA/ GroenLinks- woordvoerder Stan
Poels ‘een druppel op een gloeiende plaat’;
• Terwijl hij op globaal niveau
‘een onstabiele wereld’ signaleerde, zag D66 ‘er Nanne
Roosenschoon dat het dagelijks
leven in Wijdemeren z’n gangetje gaat;

Weinig bevlogenheid bij Begrotingsraad
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Het is maar
goed dat er slechts anderhalve
man en een paardenkop aanwezig was bij de Begrotingsraad, want veel stelde het niet
voor, vorige week donderdag
tussen 16.00 en 23.00 uur. Een
‘kiele kiele’ begroting volgens
Dorpsbelangen- leider René
Voigt en ‘een compleet gebrek
aan ambitie en visie’ luidde de
ongezouten mening van oppositieleider Gert Zagt (De Lokale
Partij).
In zijn opening constateerde
Gert Zagt dat de wethouders
meer uren hadden gekregen,
maar dat er weinig concreets
uit hun handen is gekomen. De
ambitie en visie waren tot nu
toe ver te zoeken, meende hij.

Ook Dorpsbelangen vond dat
er geen ‘rooskleurige’ begroting
was gepresenteerd, René Voigt
vond het net voldoende. Weliswaar structureel sluitend wat
financieel wethouder Jan Klink
herhaalde, ondanks de grote
investeringen in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, de Integrale Kindcentra en
het upgraden van de ambtelijke
organisatie. Bovendien was er
nog een veilige Algemene Reserve vond de financieel wethouder. Maar Voigt vreesde dat
het minimale plussaldo met
een paar tegenvallers zomaar
teniet kon worden gedaan.
Zagt vond dat de risico’s niet
realistisch in beeld waren gebracht. Met een zestal wijzigingsvoorstellen wilde hij die
paragraaf steviger maken. Zijn
opponenten zagen dat anders,

die meenden dat er bij die onderwerpen al voldoende rekening was gehouden met eventuele tegenvallers. Alleen bij
de invoering Omgevingswet
gaven de andere partijen de
rekenmeester gelijk. Verder zat
alleen PvdA/ GroenLinks op
die lijn. Mede daarom stemden
Van Rijkom en Poels tegen de
begroting, ook omdat ze 3 ton
voor duurzaamheid veel te weinig vonden.
Woningbouw
Even laaide het vuurtje op, toen
CDA- fractievoorzitter Jan Verbruggen zei dat zijn partij alles wilde aangrijpen om meer
woningen te bouwen. Ook in
de Horn- en Kuijerpolder. Hij
moedigde wethouder De Kloet
aan om stevig te lobbyen bij de
provincie Noord-Holland die

• Dat D66 aandacht wilde voor
de LHBTI -gemeenschap vond
Alette Zandbergen (DLP) teveel kiezen voor doelgroepen.
Bovendien waar blijf je dan met
de QAPC- club, vroeg ze hardop. (Queer, Aseksueel, Panseksueel en Cisgender);
• ‘Met alleen inbreien redden
we het niet’ zei CDA ‘er Jan
Verbruggen, hij wil ook uitbreien (met huizen);
• De Gebiedsloods oftewel ‘het
olievrouwtje’ legt contact met
ondernemers over de plannen
van het Gebiedsakkoord (miljoenenplan voor natuur en
recreatie op en rond de Loosdrechtse plassen), legde wethouder De Kloet geduldig uit;
• De bijbelse vergelijking met
David en Goliath van Gert Zagt
(DLP) waar het ging om het
grote Amsterdam dat de Gooise dorpjes opslokt, was ongelukkig gekozen. Want de kleine
David versloeg de reus toch?;

• Wellicht kan Weesp wel wat
weidevogels overnemen, stelde
Nanne Roosenschoon (D66)
voor toen hij had over natuurcompensatie voor woningbouw
in de Horn- en Kuijerpolder;
• Dat veel woningbouwprojecten ellenlang duren ligt ook
voor een groot deel aan omwonenden die geen buren in hun
achtertuin willen, zei Ria Hennis (DB) onomwonden;
• Joost Boermans, wethouder
met veel portefeuilles, barst van
de ambities, zei hij. Het was alleen niet altijd zichtbaar. Op z’n
bureau lag een stapel van meer
dan 30 projecten;
• Er zijn nog steeds inwoners
die in de politiek willen. Nanda de Bruin en Ram Lachman
werden ingezworen als fractieassistenten voor resp. D66 en
PvdA/GroenLinks.

het gebied bestempeld heeft als
weidevogelleefgebied. De DLP
wil daar geen woningen, Zagt
vond het een utopie om te denken dat daar ooit een steen op
elkaar komt. Hetgeen gesteund
werd door Stan Poels, die zich
afvroeg of Wijdemeren ooit die
1000 woningzoekenden kan
helpen. ‘Eerst de andere plannen afmaken’ zei hij, waarbij
hij wees op onder andere Ter
Sype, Voorstraat, Porseleinhaven, Lindeplein, enz. Ook
Zagt pleitte voor inbreilocaties,
waarop Verbruggen fel antwoordde: ‘Hiermee redden we
het niet, dat is te weinig’. Nanne
Roosenschoon (D66) vond het
onzinnig om bouwprojecten
tegen elkaar af te zetten: “Het is
complementair, zowel het een
als het ander moet.”

al in 2019 wordt besproken. Er
zijn in het recente verleden verschillende incidenten geweest
waarbij volgens raadsleden onnodig bomen werden gekapt.
De politiek was daarbij machteloos en dat wil men veranderen.
Ook wilden de meeste raadsleden dat de afhandelingstermijn
voor WMO- aanvragen korter
wordt dan 8 weken. Dat moet
wethouder Van Rijn onderzoeken. Eerder gaf zij aan het
overschrijden van die termijn
‘vreselijk’ te vinden. Per 1 januari is Wijdemeren weer op
orde met de procedure. Sandra
van Rijkom (PvdA) vond dat
de wethouder de raad actiever
moet informeren, ouderen klagen namelijk zelf niet.
Met De Lokale Partij en PvdA/
GroenLinks tegen en de gehele
coalitie (CDA, Dorpsbelangen,
VVD, D66) vóór, werd de begroting aangenomen.

Bomen en WMO
Een meerderheid van de raad
wil dat het Bomenbeleidsplan

Van startup naar scale-up tijdens Dag van de Ondernemer
Op vrijdag 16 november is de
Dag van de Ondernemer. Ondernemend Wijdemeren en de
gemeente Wijdemeren nodigen
alle ondernemers uit de regio
uit voor een netwerkborrel met
succesvolle en inspirerende
sprekers, waaronder Maarten
Steinkamp.
“Alle ondernemers zijn van
groot belang binnen de gemeente, maar starters in het
bijzonder. Hun durf en doorzettingsvermogen is bewonderenswaardig. Als Ondernemend
Wijdemeren willen we graag
kennismaken met deze nieuwe
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lichting ondernemers ” aldus
Wim Lorjé van Ondernemend
Wijdemeren. Thema van de
netwerkborrel is dan ook ‘van
startup naar scale-up’. Hoe zorg
je ervoor dat je onderneming
blijft groeien?
Inspirerende sprekers
Twee grote namen nemen de
bezoekers mee in hun ervaringen. Maarten Steinkamp vertelt
over zijn ervaringen bij Jamin
en Multivlaai. Daarnaast geeft
een special guest een TEDTalk
over zijn of haar eigen ervaringen als ondernemer. Via de Facebookpagina van de gemeente

Wijdemeren wordt deze spreker
nog bekend gemaakt.
Starter van het jaar
Tijdens de netwerkborrel wordt
ook bekendgemaakt wie zich
het komende jaar dé startende
ondernemer van Wijdemeren
mag noemen? Is dat Vincent
van Heijst van de Thermgroep,
Roald Wentink van Steigerverlichting.nl of Mats Smit van
Smit’s Delicious? De netwerkborrel start om 15:00 uur bij
restaurant Docks, Moleneind
5, Kortenhoef. Aanmelden via
www.wijdemeren.nl/dagvandeondernemer.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434
De Triboulet: voor al uw gouden en zilveren sieraden. Geopend van wo t/m za van 11.0016.30 uur. Middenweg 94 Ned.
den Berg. Tel. 0294-252375
Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg
106, Ned. Den Berg.
0294-251451.
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waardebepaling ???
035 - 656 0235
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096
AB FAAS VERHUIZINGENVerhuizen, opslag, en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

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

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.
Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp
06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte
Bomenman Boomverzorging
Bos, boom en tuinonderhoud
Specialist in het onderhoud van bomen
WWW.DEBOMENMAN.NL
MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751
WWW.EASYORGANIZING.NL
een opgeruimd leven zorgt
voor een opgeruimd hoofd
Verkoop DAMESKLEDING e.d.
Mt 40-46, sjaals, tassen,
schoenen, hoeden, acc,
Zaterdag 17 nov 11-17 uur
Dammerweg 33, N.d.B.
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
CURAPEDICURE&MANICURE
Kortenhoef, tel: 06-51102957
www.curapedicuremanicure.nl
Vanaf 1 dec elke donderdag- en
vrijdagochtend gellak bij Monique’s
Haarstudio in De Meenthof
WasserijDeGooiseVaart
zoektopkortetermijn
eenmedewerkervoorde
vrijdag.Eventueelmeer.
Beresteinseweg 6
‘s-Graveland 035-6560854
Email info@gooisevaart.nl
Plan vast u kerstafspraak
T HAARSTATION
0294 252976

GEZ.GASTVROUWUITVAART
verz. catering woensdagen
ervaring is niet vereist
Bel Rosco Catering H’sum
035-2019629 info@rosco
catering-hilversum.nl
Gezocht! Grafisch vormgever,
eind- en beeldredacteur,
beursmedewerker.
ZZP’er/oproep. Uitgeverij
Splint Media BV, Kortenhoef.
Reactie via e-mail
info@splintmedia.nl
Last van kalknagels en/of
pijnlijke voeten?
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Belastingadvies
Aangiften
Administratie
Salarisadministratie

Een gerust gevoel: je belasting–
en financiële zaken
in deskundige handen
SWART
BELASTINGADVIES
Stichts End 92 • 1244 PR Ankeveen
035 - 77 24 879 • 06 - 144 71 293
joke@swartbelastingadvies.nl

www.swartbelastingadvies.nl

Kort nieuws
City of Wesopa: do. 15-11:
film : Sir; aanvang: 20.00 uur;
entree € 8; za.17-11: cabaret:
Micha Wertheim: Voor Alle
Duidelijkheid – try-out; aanvang 20.30 uur entree € 16,50;
zo. 18-11: jeugd: Mariska
Simon: Het Muizenhuis; aanvang 14.00 uur, entree € 10 tot
12 jaar € 7,50. Voorverkoop bij
de Bibliotheek, Oudegracht 67,
Weesp of via www.wesopa.nl.
Viore, centrum voor mensen
die leven met kanker. Een
inloopcentrum waar iedereen
op doordeweekse dagen tussen
10 en 17 uur (woensdag tot 21
uur) binnen kan komen, zonder afspraak. Oostereind 115,
Hilversum, tel. 035-6853532,
www.viore.org

Vrijwilligerswerk of goed idee
voor je buurt? Kijk op www.
deappelboom.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 Kerklaan. Start; 20.00 u. Bijdrage:
€2,50 (incl. 2 koppen koffie).

Biljartclub Keu 60+ zoekt versterking. Op 3 niveaus biljarten
op di.-, wo.,- en do.middag in
sporthal Eikenrode, Loosdrecht. Vr. vrij spelen. Meldt u
aan:06-24435899.
Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-16 uur: Repaircafé
Wijdemeren. In ‘t Achterom te
K’hoef.
Gezellig komen bridgen? U
bent van harte welkom bij
La Porta Salute, Kerkstraat 7,
Nederhorst den Berg. We spelen op maandagavond. Meer
weten? 06 205 140 45.

Dave kookte vers in de Kuijer
NEDERHORST DEN BERG- Op
een zaterdag kregen de bewoners van De Instuif van
zorgcentrum Amaris De Kuijer
een heus diner voorgeschoteld
door Dave van Hout.
Op de kleinschalige afdeling
wordt iedere dag vers gekookt.
Onder het mom van verandering
van spijs doet eten maakte Dave
voor de ouderen een aardappel/
pompoen puree, doperwten pureetje met munt en crème fraîche,
stoofpeertjes en stroganoff ge-

haktballetjes in jachtsaus met peperkoek en verse paddenstoelen.
Als afsluiter chocolade mousse
met bosvruchtensaus, karamel
en natuurlijk slagroom. Ondanks
dat een enkele bewoner aangaf
dat alles niet te lusten waren alle
borden schoon leeg. De mensen
hebben heerlijk gegeten. Dave
vertelde na afloop hoe fantastisch
het was om te doen en de smikkelende mensen te aanschouwen,
hij kreeg zelfs een handkus van
een van de bewoonsters.

Welke (amateur) kok kunnen wij
ook verleiden om een keer te komen koken voor 9 mensen met
dementie? Een leuke uitdaging
en wellicht het begin van een
goede traditie. Dave zegt: “Ik raad
iedereen aan het eens te doen, je
maakt de mensen er zo blij mee,
ik ga zeker nog een keer koken en
het kost niks dan een beetje vrije
tijd!” In ieder geval, Dave, heel
erg bedankt voor jouw fantastische inbreng.

Programma GooiTV
Vanaf 14 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt over het arbeidsmarktbeleid en de participatiewet met
onder andere een vertegenwoordiger van het UWV. - In TV Magazine is onder andere aandacht voor
de Dag van de Mantelzorg, Roze hakjes en de plaatsing van de toren op de Grote Kerk in Weesp.- Ingmar Meijer praat met de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes. - RegioHub laat een pleegzorgouder aan het woord
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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Gezondheid

Schoolontbijt ‘brandstof voor het leren’
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Vorige week
deden verschillende basisscholen mee aan het Nationale
Schoolontbijt. De kinderen uit
de 4e groep van meester Maurits van de Curtevenneschool
mochten zelfs op het gemeentehuis samen met burgemeester Freek Ossel ontbijten. Maar
ook de Regenboog en de Mr.
Kremerschool waren voorzien
van boterhammen, krentenbollen, pindakaas, hagelslag,
yoghurt en fruit.
In een bonte verzameling van
pyjama’s, felgekleurde dierenonesies en andere ochtendkleding wachten de kinderen in de
hal op wat er gebeuren gaat. Ze
zijn al klaarwakker, te oordelen
naar het volume. Mels opent
de dag altijd met pindakaas en
melk, Bram met hetzelfde plus
hagelslag, Mats kiest voor worst
en Jasper heeft een voorkeur
voor een appel, blijkt uit de eerste inventarisatie onder de 29
hongerige kinderen. Meester
Maurits Dollekamp brengt op
subtiele wijze orde in de groep.
Hij wijst zijn 7- en 8-jarigen
erop dat ze hier te gast zijn en
dat tafelmanieren gewenst zijn.
En zo gaat het ook, keurig in
ganzenpas naar het eetzaaltje.

Waar de kinderen vlot hun tafel uitkiezen. Fabienne weet
dat een ontbijt nodig is voor
kracht, Isa noemt dat energie
en Carmen wil absoluut niet
verhongeren. Als de burgemeester binnentreedt, valt het
stil. Met ontzag kijken de jongere Wijdemeerders op naar de
ambtsdrager met ketting. Die
normaal nooit cadeaus krijgt
bij het ontbijt, zegt de heer
Ossel. Nu wel, een mooi boek
met handgeschreven brieven
en tekeningen, een vaas met
knutselbloemen, een waterbeker en zelfs een boeket paarse
bloemen. De kinderen begrijpen heel goed dat een goed
ontbijt eigenlijk de belangrijkste maaltijd van de dag is. Freek
Ossel noemt het ‘brandstof
voor het leren.’ Er blijkt geen
enkel Curtevenne-kind te zijn
dat niet ontbijt. Nu ze ruim
de tijd krijgen, eten de meeste
kinderen waarschijnlijk veel
meer dan ze thuis ooit zouden
doen. De boterhammen, stukjes fruit, krentenbollen en bekers melk vliegen erdoor. De
burgemeester voert aan elke
tafel een geanimeerd gesprek.
De kinderen praten volop over
van alles en nog wat. De school
krijgt een cheque van 100 euro
die ze weer overhandigen aan
de Stichting Kinderpostzegels.

Mr. Kremerschool
Ook de Mr. Kremerschool
deed mee aan dit landelijke
educatieve ontbijtevenement.
Het gezonde ontbijtpakket is
uitgebreid volgens de richtlijnen van de Schijf van Vijf:
volkorenbrood,
tarwebolletjes, krentenbollen, halvarine,
30+ kaas, aardbeienjam, fruit/
groentespread, halfvolle melk,
halfvolle yoghurt, cruesli, thee
en appels. In het pakket vinden
kinderen ook feestelijke placemats, kleurrijke klassenposters
en doeboekjes voor thuis vol
spelletjes, weetjes, tips en re-

cepten voor een gezonde traktaties: zoete en hartige broodlolly’s. Op de Bergse school zijn
ze heel blij met het brood van
bakkerij ‘De 7 Heerlijkheden’.
Na het ontbijt konden de kinderen met nieuwe energie aan
de gang met de lessen.
Andere burgemeester
Een dag later verschijnt locoburgemeester Jan Klink op de
Regenboogschool, met dezelfde ketting. Hij is ook wethouder van onderwijs die aan de
kinderen van groep 1-2 van juf
Ellen uitlegt dat goed ontbijten

niet alleen lekker is, maar ook
nuttig. Dat hebben de kleuters
heel goed door, mede door
de goede voorbereiding door
deze ervaren lerares. Aan de
lage tafeltjes peuzelen de kinderen netjes aan hun ontbijt.
Met vooral veel broodjes van
de plaatselijke Bakker Jeroen.
Bij juf Rianne zijn de zevendegroepers vooral benieuwd wat
aardbeienbietjesprut als beleg
voorstelt. Jelmer durft de eerste hap te nemen. Ook hier een
variatie aan onesies: papegaai,
dino, ijsbeer, draak en waterdruppel.

Wijdemeerse Vriendensite voor een sociaal leven BazaaropWIJDEMEREN – Carin Stolk en
Karin van der Heijden zijn in
2015 begonnen met Friends2Select, de voorloper van de
stichting Vriendenkiezen. Hun
stichting heeft ten doel, mensen verbinden en te zorgen dat
mensen niet in de eenzaamheid belanden of ze uit de eenzaamheid te halen. Zij hebben
een website gerealiseerd www.
vriendenkiezen.nl, gratis toegankelijk voor iedereen, dus
voor mensen met en zonder
portemonnee vanaf 21 jaar.
Www.vriendenkiezen.nl is een
landelijke website, waar mannen, vrouwen en stellen (in wat
voor vorm dan ook) een maatje
kunnen vinden om weer een
sociaal leven te krijgen. Bij het
vinden van een maatje of maa
tjes zal de kwaliteit van het leven
verbeteren en voelen mensen
zich minder eenzaam, zorgen
beter voor zichzelf en gaan meer
bewegen, waardoor ook de ziektekosten zullen dalen. Op onze
site richten mensen zich op anderen in eigen omgeving, dus in
dit geval de gemeente Wijdemeren.

Het concept is innovatief en
vernieuwend. “Hiermee bereiken wij mensen, die voor andere
organisaties onzichtbaar en onbereikbaar zijn. Eenzaamheid
komt onder alle leeftijden voor
en is niet zichtbaar. Het kan iedereen overkomen, ook al heb
je gewoon een baan. Vaak weet
men niet hoe daar mee om te
gaan of uit te komen, terwijl wij
eigenlijk een oplossing voor velen bieden” vertelt Carin Stolk.
De deelnemers variëren in leeftijd van 21 tot 84 jaar.
Karin van der Heijden vult aan:
“Wij hebben deze gratis vriendensite gemaakt, om mensen
weer een sociaal leven te geven,
uit de eenzaamheid te halen,
door mensen met anderen te
laten afspreken om activiteiten
te laten ondernemen of om zelf
een oproep te laten plaatsen,
over wat zij zo graag zouden
willen doen. Eigenlijk is bijna
alles mogelijk. Ze kunnen bijvoorbeeld samen gaan koffie
drinken, koken of gewoon een
wandeling gaan maken. Het zijn
toch de simpele dingen in het
leven wat mensen weer geluk-

kig maakt!”
Flyeren
Carin en Karin gaan in samenwerking met de gemeente
Wijdemeren, firma DBS Maaitechniek, Installatiebedrijf Birkhoff en Oogzorg Briljant in de
gemeente Wijdemeren, folders
huis aan huis laten bezorgen
met informatie over de stichting
Vriendenkiezen en de website
www.vriendenkiezen.nl, waardoor zij voor mensen nieuwe
kansen creëren. Waarom Flyeren? “In de 3 jaar dat wij ons
hier intensief mee bezig houden
hebben wij onderzocht, hoe wij
het beste mensen kunnen bereiken. Bij het flyeren hebben
wij geconstateerd dat mensen
de folders even laten liggen en
zich toch op een later tijdstip
inschrijven. Deze mensen/doelgroep zijn inmiddels zo lang alleen dat ze eigenlijk niet direct
durven inschrijven, maar door
dat duwtje van onze stichting,
toch uiteindelijk overstag gaan”,
zeggen de initiatiefnemers.
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk een-

zaam. Nog eens een op de drie
Nederlanders voelt zich matig
eenzaam. Onder mannen en
vrouwen komt eenzaamheid
ongeveer evenveel voor. Het
kan je allemaal overkomen.
Hou uw brievenbus in de gaten
of ga naar onze gratis vriendensite www.vriendenkiezen.nl om
nieuwe mensen te ontmoeten.
Collectanten MS Fonds gezocht
Van 19 t/m 24 november
is de collecteweek voor het
MS Fonds. Daarvoor zoekt
men in Kortenhoef nog
collectanten. MS (Multiple
Sclerose) is een zenuwziekte
waarbij plotseling verlammings- en uitvalsverschijnselen kunnen optreden. Er
zijn medicijnen om de ziekte af te remmen, maar genezende middelen bestaan er
nog niet. Wilt u zich hiervoor inzetten? Meld u dan
aan als collectant bij Anniek
Hekking: 06 – 31312489.

brengst

NEDERHORST DEN BERGDe opbrengst van de bazaar
van de Protestantse Gemeente
Nederhorst den Berg bedroeg
dit jaar netto 7.250,-- euro.
Het was een mooie, zonnige
en gezellige dag zaterdag die
6e oktober, maar nog mooier
was het resultaat van de bazaar. Van dit bedrag worden de
twee wandborden in de kerk
gerestaureerd en een bedrag
van 500,-- euro gaat naar het
ZWO-project voor Albanië,
waar gezinnen met kinderen
ondersteund worden. Het gaat
daarbij vooral om scholing van
de kinderen voor een beter
toekomstperspectief. De organisatie dankt de vrijwilligers,
sponsors en het publiek heel
hartelijk voor hun inzet.
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Verslavend lekker:

Suikerbrood
€ 2,75
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag.
Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

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

Gordijnen en raambekleding,
Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,
Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef
tel. 035-6562680
Opbrengst Diabetesfonds
Veel lieve vrijwilligers collecteerden van 29 oktober tot en met 3 november in Nederhorst den Berg voor het Diabetesfonds. De collecte is
essentieel voor het werk van het Diabetesfonds en graag wil ik Wilma,
Joost & Liz, Daniëlle, Denise, Coen, Daniëlle, Anja, Ineke, Miranda,
Cynthia, Simone, Yvonne, Kimberly, Kerrin, Elsemieke en Nell enorm
bedanken voor hun vrijwillige inzet en uiteraard alle donateurs voor
hun steun. We hebben een prachtige opbrengst van €1.049,21 waar we
ontzettend blij mee zijn, want elke bijdrage helpt om diabetespatiënten
hun leven terug te geven. Brigitta Hagen-Schouten van der Velden

12-jarige Julian kinderambassadeur Gehandicapte Kind
KORTENHOEF- Nooit meer
kinderen met een handicap
die worden buitengesloten of
gepest: dat is waar Julian Hendriks (12) uit Kortenhoef zich
het komende jaar voor gaat
inzetten. Hij is samen met Robin Kanon (10) en Marie Claire Lanser (11) gekozen als de
nieuwe kinderambassadeurs
van NSGK, de Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind. Dat gebeurde in
een spannende finale in theater
Flint in Amersfoort.
In onze samenleving worden
kinderen met een handicap
vaak buitengesloten. De tien
kandidaten vertelden uit eigen ervaring wat dit betekent:
ze kunnen niet meedoen in de
speeltuin, kunnen niet terecht
bij reguliere sportclubs, gaan
vaak naar aparte scholen, kunnen een zwembad of winkel
niet in. En ze vertelden wat hier
volgens hen aan moet gebeuren.
Speciale gast was prinses Laurentien. Als initiatiefnemer
van de Raad van Kinderen zet
zij zich ervoor in dat er beter
gebruik wordt gemaakt van de
ideeën en denkkracht van kinderen. Zij was aanwezig om de

jury inspiratie te geven voor
het kiezen van een kinderambassadeur. “Het is niet meer
dan logisch dat kinderen meedenken over maatschappelijke
vraagstukken”, aldus prinses
Laurentien.
De middag werd gepresenteerd
door Lucille Werner. Zanger en
NSGK-ambassadeur Douwe
Bob verzorgde een optreden.
Een registratie van de finale
wordt uitgezonden op NPO
Z@pp Extra, op 21 en 22 de-

cember van 19.20 tot 20.00 uur.
NSGK is het goede doel voor
kinderen en jongeren met een
handicap in Nederland. De
stichting helpt hen om gewoon
te kunnen spelen, leren, sporten en wonen, samen met leeftijdgenoten zonder beperking.
Dat kan dankzij de steun van
donateurs en vrijwilligers.
NSGK- ambassadeurs, met Julian
Hendriks, rechts (foto: Stella Gommans)

De Turftrappers op weg naar hun 40e Prins
KORTENHOEF- Zaterdag 17 november stelt de 40e prins zich
aan u voor. Elk jaar op of rond
de Elfde van de Elfde start het
Carnaval. Met de installatie van
de Prins(es) en zijn/haar hofhouding kan het Carnavalsseizoen weer beginnen. Op zaterdag 17 november zal het feest
weer losbarsten in ‘t Akkoord.
Naast een aantal gastverenigingen zullen aanwezig zijn: de
Dansgarde, de Jeugdraad en de
Raad van Elf. De dansgarde zal
verschillende keren optreden
en de huidige Hofhouding zal
op een bijzondere wijze wor-

den ontheven van haar taak.
De nieuwe Jeugdhofhouding
zal zich aan u gaan voorstellen.
Dit zal allemaal ruim voor Elf
over Elf plaats vinden, want
op dat tijdstip zal de nieuwe
Hofhouding haar opwachting
maken. Geheel in stijl van het
nieuwe carnavalsthema zal de
hofhouding zich aan u voorstellen. Wie o wie zal dit jaar
de scepter zwaaien over Turfendonk. Bent u ook benieuwd
en wilt u dit feest ook eens
meemaken? Kom gewoon met
vrienden langs. Want carnaval
is vriendschap en het enige
3-generatiefeest. De toegang is
gratis. Casual kleding is prima,

alhoewel een beetje feestelijke
kleding niet zal misstaan. Het
feest van de prinsenwissel vind
plaats in ‘t Akkoord en de zaal
gaat om 20:30 uur open. ‘t Akkoord is gelegen aan De Kwakel
41 – 1241 LD Kortenhoef. Tot
17 november. Hint ten aanzien
van de nieuwe Prins: Fake of
Echt – Niets is wat het lijkt!

Lezers schrijven...
Wat is een toezegging nog waard?
De gemeente heeft een lastige taak. Acteren als spin in een bijzonder web. Initiatiefnemers
die iets willen en aanwonenden die daar iets van vinden. Er wordt wat afgepraat om alles
goed door te kauwen.
Neem nu de Godelindehof. Het bouwproject, opgerekt tot maximaal, aanwonenden in de
stress en daar was dan de toezegging dat er een hoge heg zou komen. Welnu, er staat een
hekje op heuphoogte, dat is dus niet de afspraak. Vanaf juli trekken wij hierover al aan de
bel getrokken. Kom die afspraak toch na.
Wachttijd WMO
Neem iemand die een beroep doet op de WMO. De wet zegt dat er binnen bepaalde tijd een
beslissing moet zijn. Wat blijkt uit onze vragen? De wethouder neemt 6 maanden de tijd
om pas weer binnen de wettelijke termijn zaken af te handelen. Dat was niet de afspraak.
Groenstrook Knorr-terrein

Neem nu het Knorr-terrein. Er is toegezegd dat de groenstrook met bomen blijft. Maar
ineens verdwijnt het groen en blijkt de grens anders te liggen. Wij sprongen er boven op. ‘De
toezegging kan niet nagekomen worden, sorry’. Sorry?
Eikenrode openbaar
Neem nu het openbare Bos van Hacke. Bekend is dat eigenaar kinderen en honden wil weren. Keer op keer is toegezegd dat de openbaarheid niet beperkt wordt. Wat blijkt, er hangt
al maanden een bord met de tekst ‘verboden voor honden en kinderen én dreiging van sluiting voor iedereen’. Vele inwoners meldden het, maar helaas. Het bord hangt er nog steeds
ondanks de vele toezeggingen dat de gemeente zou optreden. Afspraak is toch afspraak?
Waarom moeten we ons keer op keer zo druk maken over gedane toezeggingen. De vraag
rijst: ‘welke waarde heeft een toezegging in Wijdemeren nog?’ Of lost het college dit alsnog
op?
Alette Zandbergen, De Lokale Partij
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Door: Karin van Hoorn

“Hocus Pocus? Nee hoor, Pilates past”
KORTENHOEF- “Toen de dozen met de voorraad boeken
aankwamen, opwindend was
dat! Gauwgauw, de dozen naar
binnen, plakband eraf, karton
eraf, papier eraf, wéér papier
en eindelijk had ik mijn eerste
boek in handen: glanzend geel,
mooie rode letters: De Positiviteit van Pilates. Beweeg jezelf
weg van pijn en stress. Marianne van den Heuvel.” De Wijdemeerse Schijnwerper richt zich
op auteur Marianne van den
Heuvel.
Jarenlang was Marianne van
den Heuvel violiste bij het
Metropole Orkest. En net als
zoveel andere musici kreeg ze
lichamelijke klachten. In haar
geval protesteerde haar linkerschouder. Op naar de fysiotherapeut. Nog een keertje fysiotherapie. Nog één keer dan?
Het hielp even. En toch wilde
ze viool blijven spelen. Toch
wilde ze bij het orkest blijven
horen, ook al waren daar, ook
toen al, subsidiaire problemen.
De lessen van een goede Pilatesdocent boden soelaas: door de
oefeningen verdween de pijn
voor altijd.
“Ik merkte dat je deze bewegingsmethode heel geconcentreerd moet doen. Hoe geconcentreerder je de oefeningen
doet, hoe meer baat je erbij
hebt. Daar wilde ik meer van
weten.” De zoektocht richtte

zich toen op opleidingen die ze
kon combineren met haar werk
als violiste en met haar gezin.
Die vond ze in Eindhoven. Elke
zaterdag stapte ze op de trein,
reisde heen en weer. Na twee
jaar was ze gediplomeerd pilateslerares. “Toen ben ik mijn
kennis en kunde in de praktijk gaan brengen. Eerst voor
collega’s uit het orkest. In die
tijd kon je nog gebruik maken
van leegstaande studio’s. Langzamerhand kwamen er ook
mensen van buiten, want als
een bewegingsmethode blijkt
te werken, gaan meer mensen
het volgen. Bovendien wilde ik
een breder publiek.” Haar eerste lessen buiten orkestruimtes
vonden plaats in het yogacentrum Bindu, aan het Noordereind, een jaar of acht geleden.
Marianne zocht en vond andere ruimtes, gaf steeds meer les,
kreeg uiteindelijk haar eigen
Pilates-studio.
Miljardair
Toen het Metropole Orkest vijf
jaar geleden voor de zoveelste
keer wegbezuinigd dreigde te
worden, met alle onrust van
dien, was voor Marianne de
maat vol. Ze stopte ermee. Ze
concentreerde zich meer op
Pilates en op haar blog ‘violisteschrijft.com’, omdat ze ook
graag schrijft. En nu ze, zoals
ze zelf zegt ‘miljardair in tijd’
is, besloot ze: “Ik ga een boek

schrijven over Pilates. Ik ga opschrijven welke vragen mij in
de loop van de tijd gesteld zijn.
Ik ben niet uitgegaan van de
vraag: “wat denkt u, is Pilates
wat voor mij”, maar van: “Bent
u wat voor Pilates.”
Ze vertelt enthousiast over Joseph Pilates, de vader van deze
bewegingsmethode. Oorspronkelijk wilde hij boksers trainen
en dat gebeurde in een studio
waar toevallig ook balletdansers trainden. Die ervaarden
dat hij hen van hun blessures
afhielp en omarmden hem. Allengs werd zijn bewegingsmethode wereldberoemd.
Boek
In het boek behandelt Marianne vragen van haar klanten.
Bijvoorbeeld: Klopt het dat
Pilates wordt aanbevolen voor
mensen die last hebben van
hun rug? Haar antwoord is tekenend voor de methode maar
ook voor het boek. Marianne
zegt op zo’n vraag niet: “Ja, heel
goed”. Of “Nee, niet zo”, nee, ze
legt uit hoe die rug er uit ziet.
Dat is voor de oppervlakkig
levende vragensteller een lesje anatomie, waardoor je toch
meer bewonderende waardering krijgt voor je eigen lijf.
Marianne legt kristalhelder uit
wat Pilates met je doet: “Deze
methode geeft je spieren lengte, en omdat je alle oefeningen
vanuit je centrum doet, geeft

het je ook stabiliteit. Stabiliteit
tussen je bekken en ribbenkast.”
Ze neemt de tijd om in te gaan
op de vragen, geeft voorbeelden en vooral: laat je voelen! “Je
zit op je zitbotten. Die zijn goed
voelbaar, voel maar!”. Voelen is
heel belangrijk bij Pilates.
Naast alle anatomische uitleg is
er ook ruimte voor apparatuur
die Pilates ontwikkelde. Ook
de grondoefeningen staan duidelijk beschreven.
Hoewel het een boek is geworden dat je zo enthousiast
maakt voor deze bewegings-

methode dat je al bijna op thuis
je matje zit, adviseert Marianne toch eerst les te nemen bij
een instructeur. Achter in het
boek staan namen van pilatesstudio’s. “En je kunt kijken op
mijn youtube-kanaal: pilateshetgooi”.
De Positiviteit van Pilates. Beweeg jezelf weg van pijn en
stress; Marianne van den Heuvel; ISBN 978-90-829120-0-5;
€ 12,50; boekwinkel CW 76,
Meenthof, Kortenhoef; en via
allerlei andere kanalen.

Groots ‘Wings for Aid’ benefietconcert
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Op vrijdag 30
november is er een groots benefietconcert voor Wings for Aid
met het Orkest van de Koninklijke Landmacht en topvioliste
Janneke van Prooijen in de Korp.
Van Oudheusden Kazerne, vlakbij Loosdrecht. Wings for Aid zet
zich in om mensen in nood te
bereiken met zelfsturende hulpdrones en meer. Tijdens het concert kunt u ook getuige zijn van
een opzienbarende primeur.
Wie met oprichter Barry Koperberg spreekt, wordt meegesleurd
in een golf van enthousiasme.
Zijn stichting heeft dan ook
in een jaar enorm veel bereikt.
“Zeg maar van Nederland naar
de wereld” opent de man die
het concept van ‘een kartonnen
doos met vleugels’ bedacht. Inmiddels is zijn bouwsel succesvol getest in de Dominicaanse
Republiek en ondersteund door
het Wereld Voedsel Programma
(VN). Ook de ministeries van
defensie en economische zaken

en veel grote bedrijven zijn als
partners betrokken bij dit unieke project.
Bereikbare hulp
Veel mensen zijn jaarlijks slachtoffer van natuurrampen en oorlogen. Vaak zijn die gebieden
niet of nauwelijks te bereiken.
Ook niet voor grotere vliegtuigen. Koperberg ontwikkelde in
samenwerking met diverse organisaties een kartonnen doos
van 20 kilo (80 liter) waarin
noodrantsoenen van 200/ 300
maaltijden passen, maar ook
dekens, folie, water, mobieltjes
en batterijen, de eerste levensbehoeften. Een drone kan op
ongeveer 100 meter een doos
afwerpen. Bij de test vlakbij Haïti werden 45 dozen zonder problemen getest. De volgende stap
is een klein vleugelvliegtuig dat
meer dozen kan afleveren, want
1 doos per drone schiet niet op.
Het ging niet vanzelf. Met de TU
Delft werd de doos ontworpen,
het Duitse DLR programmeerde en bestuurde de drone en

het Belgische filiaal van Smurfit
Kappa maakte de dozen. Naast
diverse andere zakenpartners
moet Rhenus Logistics ook genoemd worden, want dozen en
drones vanaf Hilversum naar elders transporten eist deskundigheid op Schiphol als het gaat om
vervoer, douane, enz. “Ja, het
gaat nu heel snel. Van de tekentafel naar de praktijk. Komend
voorjaar willen we de lucht in
met een slim vliegtuig dat al
vliegend de dozen horizontaal
moeten kunnen droppen”, vervolgt Barry. Er ligt een gouden
toekomst in het verschiet voor
de producten van Wings for
Aid. Wat velen niet weten, is dat
het Wereld Voedsel Programma
dagelijks 20.000 kilo aan goederen in missiegebieden aflevert,
voornamelijk in Syrië en ZuidSoedan. Dat geeft een indicatie
voor een groeiende behoefte
aan kleinschalig goed bereikbaar transport.
Benefietconcert
Op vrijdag 30 november vangt

het Benefietconcert Wings for
Aid stipt om 20.30 uur aan.
Vanaf 20.00 uur bent u welkom
in de Korporaal Van Oudheusden Kazerne aan de Noodweg
37 te Hilversum. Het concert
komt tot stand in samenwerking met de Rotary Club Wijdemeren. Het Orkest van de
Koninklijke Landmacht is een
machtig orkest met 41 blazers
en een 7-koppige ritmesectie.
Waar vind je dat op de wereld,
symfonische popmuziek met
krachtige groove en vette beat.
Het orkest speelt toepasselijk
het programma ‘Missions’. Ook
topvioliste Janneke van Prooij

(rechts) Barry Koperberg bij een
testvlucht
en geeft acte de préséance, ze is
actief op vele festivals door Europa.
Er volgt ook een belangwekkende onthulling op deze avond.
Wat wil Barry Koperberg nog
niet openbaren. Het feit dat de
inspecteur- generaal van de
krijgsmacht aanwezig is, is een
hint.
Kaarten à € 35,-: wingsforaid.
org/concert. Wees er snel bij!
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FAMILIEBERICHTEN

R

RESTAURANT Robberse Eiland
LUNCHTOPPERS: TIENTJESKAART

Luciënne Wiese
~ Lucy ~

Carpaccio van ossenhaas

10

heeft haar aardse leven verlaten.

3-luik van garnaal: garnalencocktail,
loempia en een garnalenkroket

10

Geitenkaassalade
Gerookte zalm & bitterballen van
kreeft

10

Kreeftensoep met Hollandse garnalen
garnituur

10

2 gebakken sliptongen met verse friet

10
10

De crematie heeft reeds op 12 november j.l. plaatsgevonden.

Kipsaté met pindasaus, atjar,
kroepoek en friet

Uw belangstelling na het overlijden van onze moeder,

BQ: Best Quality Wagyu Burger met
friet

10

grootmoeder en overgrootmoeder

Mosselpannetje, sausjes en verse friet

10

Gebakken scholfilet met friet

10

☼ Alkmaar,
15 april 1947

† Nederhorst den Berg,
2 november 2018

Correspondentieadres:
Ko Portengen
Reigerlaan 3
1394 CK Nederhorst den Berg

Ans Stuijver – van der Stam

Sinterklaasfeest voor minder
bedeelde gezinnen
Sinterklaasavond is een van
de leukste dagen in het jaar
voor kinderen. Helaas zijn er
gezinnen die in armoede leven en geen geld hebben om
hun kinderen te verrassen
met cadeautje. Netwerkorganisatie JCI Het Gooi heeft
zich tot doel gesteld om voor
eind november een bedrag
van 10.000 euro aan donaties
in te zamelen, om zo de kinderen van 100 families een
onvergetelijke dag te bezorgen. Doneren kan eenvoudig
op de site: www.jcihetgoo.nl.
Het Sinterklaasfeest wordt
gehouden op zaterdag 1 december in de Schaapskooi
naast de Vituskerk in Hilversum.

www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208

was voor ons onvergetelijk. Uw medeleven en

Geldig in november 2018 van 11.00 – 16.00 uur

hartelijkheid waarmee u ons in die dagen hebt
omringd, hebben ons getroffen en troost gegeven.
Het deed ons goed te ervaren dat zij niet alleen voor
ons veel heeft betekend.
Familie Stuijver
H. Stuijver; Rijck Loeverehof 27, Kortenhoef.

Beduusd en onder de indruk zijn wij van
het medeleven na het overlijden van mijn
vader en schoonvader.
Dank jullie wel voor alle kaarten,
telefoontjes, berichten met lieve woorden en
voor de mooie bloemen.

WANNEER

Het was hartverwarmend en
heeft ons erg goed gedaan.
Hennie en Ruud Dijst

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES
SEAN

Activiteiten agenda

Lid ABAN

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

TIJD

tot 15 nov.		
wo. 14 nov.
20.00 u.
vr. 16 nov.
10.30 u.
vr. 16 nov.
20.00 u.
17/18 nov.
10.00 u.
za. 17 nov.
12.00 u.
za. 17 nov.
16.30 u.
za. 17 nov.
20.30 u.
zo. 18 nov.
10.00 u.
zo. 18 nov.
11.15 u.
zo. 18 nov.
19.30 D.V.
di. 20 nov.
19.30 u.
wo. 21 nov.
10.00 u.
wo. 21 nov.
10.00 u.
do. 22 nov.
12.00 u.
do. 22 nov.
20.00 u.
do. 22 nov.
20.00 u.
do. 22 nov.
20.15 u.
vr. 23 nov.
19.00 u.
vr. 23 nov.
20.00 u.

WAT

WAAR

Stem ‘Ondernemer van het Jaar’
Gespreksavond ‘voltooid leven’
Mini-Beurs ouderen/ slechtzienden
Dia-avond Hist. Kring Ldr.
Atelierweekend ‘Hennie’s Atelier’
Aankomst Sinterklaas Loosdrecht
Aankomst Sinterklaas Nederhorst
Prinsenbal Turftrappers
Taizé viering, gereformeerde kerk
Nescio-lezing
Zangdienst met koor Inspiration
Infoavond collectieve opwekking
Themaochtend over Pampus
Spreekuur politie, BOA, wijkteam
Burenmaaltijd
Thema-avond Energietransitie
Karin Luijten (kookboeken)
Concert Navarra Kwartet
Opening IJshal Nederhorst
ALV IJsclub ‘Onderling Genoegen’

www.wijdemeren.nl
Willibrordkerk, NdB.
Emtinckhof, Eikenlaan, Ldr.
geref. kerk, Nw. Ldr. dijk 53
Middenweg 128, NdB.
Jachthaven Wetterwille, Ldr.
Loswal, NdB.
’t Akkoord, Kwakel 41, K’hoef
Nw. Ldr. dijk 55. Ldr.
Oude Kerkje, Kortenhoef
NH- kerk, Noordereind, ’s-Gr.
Dirks Sportcafé, Kortenhoef
Bibliotheek, Tjalk 41, Loosdr
Soc. Cult. Centrum, NdB.
Grand Café Emtinckhof, Ldr.
Oude School, Kortenhoef
Bibliotheek, Tjalk 41, Loosdr.
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Blijklaan, NdB.
Kraaiennest,Krt.hoefsedijk145
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Evenementen
Hoor de wind waait door de bomen
NEDERHORST DEN BERGIk weet niet hoe jullie erover
denken, maar ik ben nog niet
in Sinterklaassferen. De blaadjes hangen nog aan de bomen,
het is buiten nog best lekker
weer, dus die wind door de bomen lijkt nog ver weg.
Toch heb ik de boot zien weg
varen uit Denia en als het goed
is, komt hij zaterdag de 17e aan
op de Loswal in Nederhorst
den Berg. Als de aanwonenden de auto’s willen wegzetten,
kunnen de kinderen heel dicht
bij de boot staan en de Sint persoonlijk welkom heten. Eigen-

lijk is dat altijd het mooiste van
het dorp, het is allemaal heel
dichtbij. Dan stapt hij op zijn
paard en samen met alle Zwarte Pieten lopen we dan over de
Nieuwe Overmeerseweg naar
de Blijklaan en de schaatstent.
Iedereen mag dan naar binnen
als de Sint daar is aangekomen.
En daar gaan we een feestje
vieren, gewoon lekker gezellig,
met muziek van de Pietenband,
met de Sint, met de Pieten en
alle ouders en grootouders. Ze
mogen echt allemaal komen.
Voordat jullie naar huis gaan,
krijgen de kinderen van 2 t/m

9 jaar een verrassing van de
Pieten. Kinderen die ziek zijn
kunnen daar aangemeld worden, dan zorgen de Pieten dat
de verrassing thuis wordt bezorgd. Begin maar vast met
mooie tekeningen voor de Sint
te maken, trek je mooiste kleren aan, bedenk alle vragen die
je ooit aan de Sint wilde vragen,
smeer de kelen, zodat er luid
gezongen kan worden, schrijf
je verlanglijstjes, dan wordt het
weer een gezellig feest.
De Sinterpotten staan vol geduld op uw bijdragen te wachten bij de winkeliers.

Nog een paar nachtjes goed slapen en uitgerust en vol energie
naar het grote feest in Nederhorst den Berg. Tot zaterdag. Half vijf.
(Stichting Recreatie Overmeer, Sint en ouwe Piet

Inovum benoemt Sophie Keulemans
in de raad van toezicht

Informatieavond collectieve opwekking

Mevr. Ir. Sophie Keulemans - ter Kuile MhBA
(1969) uit Hilversum is sinds 2016 directeur
Huisvesting bij Cordaan in Amsterdam en daarvoor in dezelfde rol werkzaam bij Vivium (Huizen) en bij Sherpa in Baarn.
Na haar studie te Delft was zij tot 2013 werkzaam
als architect en projectontwikkelaar. Zij is maatschappelijk actief in Hilversum o.a. bij de Hilversumse Architectuurprijs en in het bestuur van
de sportfaciliteiten van de Hilversumse Mixed
Hockey Club te Loosdrecht. Vanuit haar bouwkundige achtergrond heeft ze als focus om ruim-

KORTENHOEF- Op dinsdagavond
20 november is er van 19.30 tot
21.30 uur de laatste informatieavond over collectieve energieopwekking in Dirks Sportcafé bij
sporthal De Fuik aan de Zuidsingel in Kortenhoef.

te te creëren die bijdraagt aan het welzijn van
mensen, zeker voor hen waar alles niet (meer)
zo vanzelfsprekend is. Inovum is een middelgrote zorgorganisatie in Wijdemeren en Hilversum
die als doel heeft de kwaliteit van leven van onze
cliënten te verbeteren en/of (zoveel mogelijk)
in stand te houden. Inovum doet dit met een
kwalitatief goed en samenhangend aanbod van
preventie, wonen, welzijn, zorg en behandeling. Inovum biedt, verankerd in de wijk, hulp
bij huishouding, dagactiviteiten en groepszorg,
thuiszorg in de wijk en verpleeg(huis)zorg.

Uitgave ‘Schoolleven in Ankeveen’ veiliggesteld
ANKEVEEN - De redactie van
het boek ‘Schoolleven in Ankeveen’ meldt dat de uitgave kan
worden voortgezet. De onzekerheid of de uitgave kon worden gepubliceerd in verband
met de aangescherpte privacywetgeving is grotendeels weggenomen.
Op de vorige oproep om te reageren als iemand niet wilde
dat zijn of haar foto zou verschijnen in het boek kwamen
geen reacties. Dat kan een
goed teken zijn, maar kan ook
betekenen dat niet iedereen
het gelezen heeft. Wie er dus
niet voor voelt dat deze informatie (beeld en naam) wordt
gebruikt, kan dat bij het boek-

team bekend maken door een
e-mail te sturen: schoolfotoankeveen@gmail.com. In dat bericht moeten de namen en de
geboortedata worden vermeld.
Zo kunnen de initiatiefnemers
ervoor zorgen dat de bewuste
foto’s kunnen worden verwijderd of gezichten op klassenfoto’s onherkenbaar worden
gemaakt.
Kloek boek
In het kloeke boek, dat volgend jaar verschijnt, komen
honderden foto’s te staan van
leerlingen en leerkrachten. In
het naslagwerk ‘Schoolleven in
Ankeveen’ worden klassenfoto’s, herinneringen en historie
geboekstaafd. Het streven is

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

of voor info: 06-22455513

dat de Ankevener zichzelf kan
terugvinden in het boek. De
uitgave krijgt een harde kaft en
zal naar verwachting 500 pagina’s tellen.
Half december komt er een
fototentoonstelling. Dan zal
ook de voorinschrijving van
het boek starten. De redactie
van het schoolboek bestaat
uit : Tiny Beemsterboer-Koster, Harry Cornelissen, Peter
van de Heuvel, Anneke Keetelaar-Klinge, Gré Ootjers, Jaap
Timmers en Eric Torsing.
Als u er niet in wilt staan, stuur
een bericht naar: schoolfotoankeveen@gmail.com. of p/a B.
Ingellaan 4; 1244 PA Ankeveen.

AANLEVEREN KOPIJ
Aanleveren van tekst: Kopij in Word
(doc bestand) en foto’s als JPG bestand opsturen voor vrijdag16.00
uur en voor de weekendactiviteiten
is de sluitingstijd: zondag 20.00 uur.
Aanleveren advertenties: Als (HR)
PDF of EPS bestand voor maandag
10.00 uur.

Wilt u 100% groene stroom en
kunt u geen zonnepanelen op
uw eigen dak? Koop dan participaties in onze collectieve
daken voor energieopwekking!
Zowel voor huurders als woningeigenaren. Met panelen op een
collectief dak, profiteert u van
financieel voordeel door een
jaarlijkse korting op de energiebelasting volgens de zogenaamde postcoderoosregeling. We
zijn bezig met drie collectieve
daken in Kortenhoef. Het gaat
om sporthal De Fuik, Cultureel

Centrum Kortenhoef en Loods
Scouting Klaas Toxopeus. Deze
panden zijn alle drie van de gemeente. Beschikbaar voor de
postcodes 1241, 1243, 1244,
1394, 1231. Graag aanmelden via
contact@energiecooperatiewijdemeren.nl
Aansluitend volgt er donderdag
13 december van 19.30-21.30
uur (weer in Dirks Sportcafé)
een avond voor potentiële participanten, waarin we uitleg
geven over de participatieovereenkomst voor collectieve opwekking. Daarna starten we met
de verkoop van participaties.
Een dak wordt gelegd als 70%
van de participaties is verkocht
en de definitieve afspraken met
de zonnepanelenleverancier zijn
gepland.

Taal- en rekenachterstand
volwassenen aangepakt
REGIO- In Nederland en ook in
Gooi en Vechtstreek hebben 1
op de 9 mensen tussen de 16
en 65 jaar moeite met lezen en
schrijven van de Nederlandse
taal. Dit kan het voor inwoners moeilijk maken om in de
samenleving mee te doen. De
gemeenten in Gooi en Vechtstreek maken hier werk van. Zij
bieden vanaf januari 2019 taalen rekencursussen én lessen in
digitale vaardigheden voor volwassenen aan hun inwoners.
Alle cursussen zijn erop gericht mensen in het dagelijkse
leven te helpen, maar het doel
van de cursussen verschilt. De
ene cursus is gericht op het
behouden van een baan of het
gemakkelijker vinden van een
baan. De cursussen worden op

maat ingezet. Dit is afhankelijk
van wat mensen willen leren en
hun ontwikkelpad. Soms willen
mensen een cursus volgen om
als vrijwilliger aan de slag te
gaan of om toegelaten te worden op een beroepsopleiding.
De cursussen zijn voor volwassenen vanaf 18 jaar. Het maakt
niet uit of je opgegroeid bent in
Nederland of daarbuiten. Aan
het deelnemen van de cursus
zijn geen kosten verbonden. De
organisaties die cursussen aanbieden zijn: MBO College Hilversum, TopTaal, SIPI, Danner
& Danner en de bibliotheken
samen met TWinburgering.
Interesse?
Belangstellenden
kunnen zich melden bij een van
de organisaties of bij het loket
van de gemeente.
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BEGROTING 2019
De begroting 2019 is vastgesteld en ziet er rooskleurig uit.
Er is voldoende geld om de vaste lasten te betalen. Ook is er
ruimte om de plannen uit het bestuursakkoord uit te voeren.
Op deze pagina’s laten we zien wat de inkomsten zijn, hoe
we het geld besteden en welke plannen we volgend jaar
uitvoeren. En niet onbelangrijk: wat betaalt u hier volgend
jaar voor? Benieuwd geworden naar de begroting?
Kijk op www.wijdemeren.nl/begroting.
Jan Klink
wethouder financiën

INKOMSTEN

25

€

miljoen

WAAR KOMT HET VANDAAN?

+

Van het Rijk

€

€

2,6
miljoen

+

Onttrokken
aan reserves

€

22,1

miljoen

= 49,7
miljoen

Lokale heffingen en
andere inkomsten

14,5

€

miljoen

7,6
miljoen

LOKALE HEFFINGEN

ANDERE INKOMSTENBRONNEN

Onroerende zaakbelasting (OZB)

€ 6.421.000

Verkoop gronden

Rioolheffing

€ 3.337.000

Bijdragen leerlingenvervoer en huishoudelijke hulp

Afvalstoffenheffing

€ 2.561.000

Verhuur gebouwen en accommodaties

Hondenbelasting

€

125.000

Toeristenbelasting

€

295.000

Forensensbelasting

€

426.000

Lijkbezorgingsrechten

€

340.000

Leges omgevingsvergunning

€

637.000

Overige lokale heffingen

€

342.000

UITGAVEN
WAAR GAAT HET NAAR TOE?

Bestuur en
Burger
Veiligheid
Economische
zaken, recreatie
en toerisme

HOEVEEL BETAAL IK IN 2019
VOOR EEN WONING VAN € 350.000 (PRIJSPEIL 1 JAN. 2017)

OZB

2018

2019

€ 449

€ 466

Afvalstoffenheffing

€ 268

€ 272

Rioolheffing

€ 286

€ 270

€ 1.003

€ 1. 008

Natuur, milieu
en ruimtelijke
ontwikkeling
Algemeen
Openbare
ruimte
Sociaal domein

TOTALE
UITGAVEN

49,7
miljoen
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WAT GAAN WE DOEN?
BURGEMEESTER FREEK OSSEL
Verbeteren (digitale) dienstverlening
o.a. door het aantal digitale
producten uit te breiden.

Veiligheid en leefbaarheid:
• BOA’s zichtbaar in
dorpen èn op water
• een extra BOA
• extra investering veiligheid

Verder versterken organisatie.

WETHOUDER JAN-JAAP DE KLOET
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen:
• uitbaggeren Loosdrechtse Plassen
• uitbreiden vaar-, wandel- en fietsroutes
• samen met ondernemers de recreatiesector versterken en uitbreiden
Porseleinhaven

Huizen
bouwen:

7
app.

Voorstraat

Nedervecht

12
pakhuizen

18
rijwoningen

12

2-onder-1
kap woningen

1
vrijstaande
woning

Erve Knorr

5
eengezinswoningen

12
app.

30
eengezinswoningen

52
app.

WETHOUDER JAN KLINK
Start bouw van eerste integraal kindcentrum
in Loosdrecht. In zomer 2020 gereed.
Verbeteren samenwerking ondernemers
en gemeente. Eén contactpunt voor
advies en ondersteuning.

WETHOUDER ROSALIE VAN RIJN

24

In beeld: alle permanente woonlocaties en de mogelijkheden tot alternatieve
woonvormen per kern. Realisatie 24 tiny houses aan Dennenlaan.
Vanaf 2019: jaarlijks 20.000 euro extra naar kunst en cultuur.
We maken het aanvragen van Wmo-voorzieningen
gemakkelijker daar waar het kan.

€ 20.000

Sterke dorpen: samen met inwoners
maken we het nieuwe dorpenbeleid.

WETHOUDER JOOST BOERMANS
Duurzaamheid: nieuwe huizen bouwen we gasloos en we zorgen
voor meer diversiteit in het groen.
Gemeente blijft tegen plan fusie met alleen Hilversum en gaat
verder met plan één gemeente Gooi en Vecht in uiterlijk 2028.
Vernieuwen gedeelte Kortenhoefsedijk en Loosdrechtsedijk ‘tussen de rotondes’.
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Sport

Collecte Brandwonden
Stichting succes

Speculaasweken

eroen
Speculaasjes
250 gram, met en
zonder amandelen.

Gevuld
speculaas
per stuk
van € 4,95

2e pakje
naar keuze

Speculaasstaaf

Met roomboter
en amandelspijs

Dikke
brokken

zonder amandelen
per stuk van € 2,95

€ 2,25

50%

nu voor

€ 3,95

KORTING

nu voor

€ 2,95

Bij inlevering van
10 spaarpunten
van € 5,45

met amandelen
per stuk van € 3,25

€ 2,50

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 1 t/m zondag 18 november.

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

www.bakkerjeroen.nl

In de week van 8 tot en met
13 oktober collecteerden in
heel Nederland vele vrijwilligers voor de Nederlandse
Brandwonden
Stichting.
Ook in Ankeveen, Kortenhoef en ’s-Graveland gingen de collectanten langs de
deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag
van €1372,00 opgehaald. De
opbrengsten van de collecte
stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk
voor mensen met brandwonden voort te zetten. Wil
je ook je steentje bijdragen
en collectant worden? Aanmelden kan altijd: Voor
Ankeveen via Jaco Hagoort:
hagoortjaco@gmail.com.
Voor Kortenhoef en’s-Graveland via Ursula Hopman:
uvzaanen@hotmail.com.

Springende paarden bij
Rijvereniging Nederhorst den Berg

WEEKBLAD
WIJDEMEREN.NL

Slagerij Janmaat
Uitgeroepen tot
Nederlands kampioen
paardenworst 2018/2019!
Onze grillworst bekroond met goud en onze rookworst bekroond goud met ster!

Dit vieren wij de gehele maand november
met scherpe aanbiedingen:

Grillworst stuk 500 gram: € 2,49
Paardenworst 2 stuks:
€ 5,99
Rookworst 3 stuks:
€ 4,99
Kom
Alle onze worst en vleeswaren gemaakt in
ef
en pro il! onze nieuwe supermoderne worstmakerij
h
c
rs
het ve

Worst&Meer in Nederhorst den Berg.
Al onze producten traditioneel gerookt op
eiken- en beukenhout.

Ma t/m za: Winkelcentrum
Hilversumse meent.
De meent 18, Hilversum.
Woensdag: Markt in Hilversum
Donderdag: Markt in Bussum
Zaterdag: Markt in Hilversum

NEDERHORST DEN BERG- Zondag 11 november streden weer
23 ruiters in diverse klassen bij
het springen op de manege
Laanhoeve.
Marco Grotendorst en Gerrit
Bergman waren de juryleden.
Zij zagen als eersten de prestaties van een viertal deelnemers
in de A-klasse. Dit is een klasse
voor beginners. Deze ruiters
moesten in de dressuur minstens 1 winstpunt behaald hebben om te mogen starten. Als
zij slaagden voor de A-proef
mogen zij in het vervolg starten
bij het springen in de klasse -I.
Alle deelnemers slaagden voor
hun proef. We zien dus Lieke
Esser, Bernou Overweel, Manon v/d Berg en Jolet Overweel

in het vervolg bij de Klasse-I.
Winnaar in deze wedstrijd
werd Bernou Overweel op
Nador.
Vervolgens startten 12 deelnemers op hun pony in de
Klasse-I voor de eerste springwedstrijd van het seizoen 2018
– 2019. Na een spannende barrage werd: 1. Rosalie de Mol
op Trigger; 2. Isa Springer op
Dana; 3. Emma Vink op Pericon.
Vervolgens startten de 9 deelnemers in de Klasse-II. Ook
hier weer een spannende barrage. Uiteindelijk volgde deze
uitslag: 1. Demy Simons op Joy;
2. Roos Warnier op Polly; 3. Esther Hooijmeijer op Tyrona.
Tenslotte volgde de Klasse-III.

Een kleine klasse met 4 deelnemers, die uiteindelijk gewonnen werd door Mart Doorn op
Tyrona.
De ringmeesters van de dag
waren: Sander Prinssen en
Theo de Mol. De toegang tot de
bak werd geregeld door Daphne van Lunteren. In de buitenbak stonden Anne Bon en Madeline Zoeters paraat.
Uiteraard had Astrid Hagen
van het wedstrijdsecretariaat
alles weer prima onder controle. Allen hartelijk dank voor
hun inzet. Graag tot ziens op 2
december bij de dressuurwedstrijden in de N-Klasse.

Met Hart en Ziel
NEDERHORST DEN BERG- Vanaf
dinsdag 20 november gaat een
splinternieuw yogablok van
start met als thema: ‘Met Hart
en Ziel’. Het accent zal dit laatste blok van dit jaar wat meer
liggen op het ontwikkelen van
de stilte in jezelf, een passend
thema bij dit jaargetijde.
Het effect van stilte
Door stil te zijn leer je je intuïtie kennen. Vanuit innerlijke
stilte krijg je verbinding met
de dieperliggende niveaus van
jezelf. Vanuit die niveaus kan
tevoorschijn komen wat werkelijk goed is voor je. Stilte betekent ook loslaten; dat je al je eigen interpretaties niet zomaar
voor waar aanneemt. Je leert
ze te laten voor wat ze zijn en

je gaat openstaan voor nieuwe
betekenissen en andere visies
op je leven. Naarmate je meer
en meer innerlijke stilte toelaat,
kom je in een positieve vicieuze
cirkel terecht, waar dankbaarheid, acceptatie, eigenliefde,
zelfwaardering en de realisatie
van je doelen elkaar versterken.
Angst en onzekerheid maken
meer en meer plaats voor liefde, vertrouwen en innerlijke
vrede. Dit heeft bovenal een
bijzonder positief effect op je
algehele gezondheid.

meerseweg 36 in Nederhorst
den Berg op dinsdagavond van
19:45 - 21:15 uur. Kijk voor
meer informatie op www.prismacoaching.com of bel Marc:
06-41814252.

Perfecte combinatie
De lessen van 1,5 uur bevatten
integrale oefeningen voor zowel lichaam als geest. De lessen
vinden plaats in de gymzaal
van de Warinschool, Over-
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2 x strijkkwartet in het Jagthuis Bluez treedt op in
Wapen van Ankeveen
NEDERHORST DEN BERG - Werden we op het laatste concert
nog door elkaar geschud door
de jazzy klanken van Vivaldi
en Bach met Tim Kliphuis, eind
van de maand kunt u genieten
van twee fantastische strijkkwartetten: het Nederlandse
Vespucci Kwartet en het half
Nederlandse/half Britse Navarra Kwartet.
Beide kwartetten hebben een
werk van Beethoven op het
programma gezet; het Navarra
Kwartet vult dit aan met Mozart en Janacek, het Vespucci Kwartet met Stravinsky en
Borodin.
Het Navarra Kwartet, opgericht in 2002, heeft vaker in
het Jagthuis opgetreden, organiseert elk voorjaar een ka-

mermuziekfestival in Weesp
en is zo langzamerhand een
bekend geluid in de regio. Een
fijn geluid, dat afgelopen jaar
bekroond werd met de Kersjesprijs! Magnus en Marije
Johnston op viool, Sascha Bota
op altviool en Brian O’Kane op
cello.
Het Vespucci strijkkwartet
werd opgericht in 2009 en bestaat uit violisten Lisanne Soeterbroek en Robert Lis, altiste
Stephanie Steiner en cellist
Douw Fonda. Ook Lisanne
kreeg de Kersjesprijs en was
bovendien prijswinnaar van
het Oscar Backconcours. Zelf
is Lisanne concertmeester van
De Filharmonie in Antwerpen,
haar medespelers spelen in het
Nederlands Philharmonisch

Orkest.
Wilt u een vroege Beethoven
horen, dan komt u naar het
Navarra Kwartet, voelt u meer
voor een late Beethoven, dan
is het Vespucci op zondag een
goede keuze. U kunt ook de
vergelijking aangaan en naar
beide concerten komen.
Donderdag 22 november,
aanvang 20.15 uur: Navarra
Kwartet; Zondag 25 november,
aanvang 15.30 uur: Vespucci
Kwartet; Entree 17,50 euro (tot
25 jaar 10 euro). Reserveren
via de website www.jagthuis.
nl, per e-mail via stal@jagthuis.
nl of telefonisch 0294-252609.
De locatie van beide concerten
is Het Jagthuis, Middenweg 88,
Nederhorst den Berg (Horstermeer).

Bronzen greep voor
Koen van Wijk

Huiskamertour Botman
& Van Vleuten

Kortenhoever Koen van Wijk
heeft met zijn boek ‘Land van
Glas’ de Bronzen Greep gewonnen.
De prijs werd uitgereikt door
de Nederlandse Vereniging
van Landbouw Journalisten bij
de Proeftuin van Holland in
Boskoop. Een boek dat zijn familiegeschiedenis vertelt, maar
tegelijkertijd een historisch en
cultureel beeld geeft van de
ontwikkeling van de glastuinbouw in Nederland. Een verantwoord geschiedenisboek
dat leest als een trein. Koen van
Wijk was met Land van Glas
genomineerd in de categorie
Journalistieke producties.

ANKEVEEN - Singer-songwriters Helen Botman en Peter
van Vleuten komen op zondag
18 november naar Ankeveen
met hun nieuwe huiskamerprogramma ‘Love Letters’.
Via songs, verhalen, beroemde
liefdesbrieven en anekdotes laten ze de liefde stralen – in al
haar grootsheid, maar ook haar
grilligheid. Romantiek, ontroering, onthutsing en humor,
het komt allemaal voorbij. Het
bitter en het zoet, de zin én de
waanzin van de liefde. Bij deze
voorstelling hebben Botman
en Van Vleuten gekozen voor
de vorm van een vertelconcert:
een combinatie van songs en
storytelling voor klein publiek.

ANKEVEEN- Een intiem zondagmiddagconcert, dat belooft
Vocalgroup Bluez uit Kortenhoef. Aanstaande zondag van
15.00 tot ± 17.30 uur in ’t Wapen van Ankeveen.
De gemengde zanggroep pakt

Nescio-lezing annex koffieconcert

Hannah Rood ‘Verhalend
verbinden’
KORTENHOEF- Op zondag 18
november zal Hannah Rood om
11.15 uur voor de Oecumenische Streekgemeente in het Oude
Kerkje aan de Kortenhoefsedijk
168 een Nescio-lezing houden
over het onderwerp ‘Verhalend
verbinden’.
Daarnaast is er tijdens de lezing
een koffieconcert. De entree bedraagt €10,- (kinderen gratis).
Het betreft een lezing in onze
serie ‘Verbinden-verbanden-verbonden. Onder de titel ‘Verhalend Verbinden’ maakte fotograaf en dichter Hannah Rood
52 ontroerende, verrassende en

vooral persoonlijke portretten
van Culemborgse stadsbewoners. Ze verdiept zich in de verhalen van mensen vanuit verschillende culturen, leeftijden en
met uiteenlopende achtergronden en leefsituaties. Een aantal
van deze foto’s zal zij laten zien
en zal zij toelichten. Taal, klassieke muziek en beeldende kunst
spelen een grote rol in haar werk.
Rond de lezing verzorgen Francien Post, fluit, en Corien van
den Berg, piano, het koffieconcert.
Zie ook: www.osg-kortenhoef.nl

De serie ‘Love Letters’ vindt
plaats in intieme, akoestische
setting voor groepen tot een
man of vijftig: in huiskamers,
minitheaters en op andere
kleinschalige locaties. Op zondag 18 november gebeurt dit
in een huiskamer in Ankeveen.
Locatie en adres volgen na aanmelding. Voor reserveren en de
volledige speellijst: www.botmanenvanvleuten.nl.

Parkinson Café Laren
Donderdag 15 november 2018
is het vanaf 14.00 uur weer tijd
voor een openbaar consult
van dr. Krul. Hij zal aandacht
schenken aan Parkinson en
Parkinsonisme en verder eventuele nieuwe ontwikkelingen
omtrent de medicatie. Amaris
Theodotion, Werkdroger 1,
1251CM Laren (Ridderzaal)
www.parkinsoncafelaren.nl

Getalenteerd tweetal trakteert op topmuziek
Door: Niels van der Horst
KORTENHOEF – 8 november
presenteerde Kunst aan de
Dijk twee jonge aanstormende topmusici. Ella van Poucke
zou vorig seizoen al komen
optreden, maar mocht toen
meedoen met het prestigieuze
Premio Chigiana in Siena, waar
ze prompt won. Ze speelde
samen met winnaar van het
Nederlands Vioolconcours in
de categorie Oskar Back: Niek
Baar.
De Duitse grootmeester Bach
was bij beide uitvoerenden een
favoriete componist. Niek Baar
sprak vooraf het publiek toe
en vertelde dat Anne Bijlsma –
waarbij zowel hij als Ella lessen

had gevolgd – had meegegeven
dat bij Bach niet jij als uitvoerder maar het publiek zijn of
haar emoties kwijt moet kunnen. Bij het eerste werk, sonate
nr. 2 voor viool, zou die emotie
in het begin wel eens verwarring geweest kunnen zijn. Het
stuk opent traag, zit vol contrasten en lijkt melodielijnen
vroeger te verlaten om te verspringen naar de volgende dan
bij andere werken. Meteen erop
volgt een complexe lange fuga.
Bach maakt hier veelvuldig
gebruik van dubbele tonen en
creëert zelfs de illusie van drietonige klanken door de violist
snel te laten kantelen met zijn
greephand. Met geduld loodste Niek Baar het publiek door

deze kunstzinnig zeer hoogstaande delen heen. Toen een
harmonieus sierlijk deel volgde
met zogezegd een enkelvoudige snaarvoering, voelde je
musicus en publiek ontspannen. Op dat moment besefte
je tegelijk wat er voor talent
in Niek Baars schuilt en wat
voor ultiem kunstwerk zojuist
voorbij was getrokken. Achteraf verklaarde hij dat hij bewust
met deze moeilijke suite wilde
openen zodat het publiek daarna meer kon ontspannen en
genieten.
De ontspanning bleef met de
drie dansachtige Inventionen
waarvoor Ella van Poucke zich
bij Niek Baar schaarde. Daarna verliet Niek het podium en

a.s. zondag uit met een gevarieerd poprepertoire. Van up
tempo tot ballads. Pakkend,
swingend, energiek en aanstekelijk. Dat wilt u vast niet missen. En het is nog gratis ook.

speelde Ella cellosuite nr. 3.
Wat zich bij de Inventionen al
aandiende, kwam nu solo nog
duidelijker naar voren. Daar
zit een cello met een ziel. Ella
omarmt het instrument als een
geliefde: soms een partner, dan
een kind en vervolgens ook
zichzelf. Ze zal het wellicht te
vaak en mogelijk ook niet graag
horen, maar Ella is een beetje
een Amy Winehouse lookalike.
Maar dat werkt geenszins tegen haar, omdat het vooral heel
duidelijk Ella van Poucke is. De
derde cellosuite bedwelmde
en was trance opwekkend met
zijn arpeggio’s en levendige en
gevulde natuur. De celliste leek
een dusdanig lichte basisstreek
te hebben, dat ze qua mogelijk-

heden om accenten te zetten,
over had. Dat verrijkte haar
dynamiek en daarmee de uitvoering.
Het concert sloot af met het
tweede en derde deel van opus
7 voor cello en viool van de
Hongaarse componist Zoltán
Kodály die heel toepasselijk
veel van Bach hield. Het is een
van de weinige meesterwerken voor cello en viool. Het
kent folkloristische elementen,
spannend samenspel en aparte
wendingen. Het lijkt alsof de
componist bij te voorspelbare
frasen ingrijpt en een nieuw
pad inslaat zodat je als toehoorder continu alert blijft en je telkens afvraagt waar je nu weer
terecht komt.
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Kunstijsbaan Nederhorst den Berg seizoen 2018 - 2019
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Hockey clinic
Disco on ice
Schoolschaatsen
en schaatslessen
Curling competitie
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Bergse Winterspelen

Kinderfeestjes

50+Bingo
Kinderbingo

Sint on Ice
Kerstman on Ice

Elke zondag familiedag!
45

14

22

Nieuw! Kunstschaats clinic

Ouderendiner

22

4

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

Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.
Aanvang

Datum

Activiteit

Opening verzamelen op ‘t plein

19.00 uur

di.

IJshockey-clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur

za. 24 nov.

Disco-on-Ice

19.00 uur

wo. 19 dec.

Ouderendiner

16.00 uur

zo. 25 nov.

Schaatslessen

10.00-12.00 uur

do. 20 dec.

Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten

19.30 uur

vr.

Bergse Winterspelen

19.00 uur

Datum

vr.

Activiteit

23 nov.

zo. 25 nov.
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18 dec.

Aanvang

Shantykoor op de Ree

15.00 uur

ma. 26 nov.

Kunstschaats clinic

19.00 uur

di.

IJshockey-clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur

za. 22 dec.

Disco-on-Ice

19.00 uur

do. 29 nov.

Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten

19.30 uur

zo. 23 dec.

Schaatslessen

10.00-12.00 uur

vr.

Bergse winterspelen

19.00 uur

zo. 23 dec.

Kerstman on Ice

15.00 uur

27 nov.
30 nov.
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vr.

21 dec.
21 dec.

Bingo 50+
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14.00 uur

za. 1 dec.

Disco-on-Ice

19.00 uur

zo. 23 dec.

Kerstband

15.00 uur

za. 1 dec.

Hollandse avond

20.00 uur

ma. 24 dec.

Aangepaste openingstijden

10.00-17.00 uur

zo. 2 dec.

Schaatslessen

10.00-12.00 uur

di.

25 dec.

Aangepaste openingstijden

12.00-17.00 uur

zo. 2 dec.

Sint on Ice

15.00 uur

wo. 26 dec.

Aangepaste openingstijden

12.00-17.00 uur

ma. 3 dec.

Kunstschaats clinic

19.00 uur

do. 27 dec.

Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten

19.30 uur

vr.

Bergse winterspelen

19.00 uur

di.

4 dec.
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IJshockey-clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur

28 dec.

4
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89

68

wo. 5 dec.

Aangepaste openingstijden

13.00-17.00 uur

za. 29 dec.

Disco-on-Ice

do. 6 dec.

Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten

19.30 uur

za. 29 dec.

Après ski

20.00 uur

vr.

Bergse winterspelen

19.00 uur

zo. 30 dec

Schaatslessen

10.00-12.00 uur

19.00 uur

zo. 30 dec

Akoestisch duo: “de Gasten”

15.00 uur
10.00-17.00 uur

7 dec.

4

14

56

22

45

90

46

89

68

22
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46
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19.00 uur

za. 8 dec.

Disco-on-ice

za. 8 dec.

Muziekbingo

20.00 uur

ma. 31 dec.

Aangepaste openingstijden

zo. 9 dec.

Schaatslessen

10.00-12.00 uur

di.

Aangepaste openingstijden

12.00-19.00 uur

ma. 10 dec.

Kunstschaats clinic

19.00 uur

do. 3 jan.

Finale Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten

19.30 uur

Finale Bergse winterspelen

19.00 uur

di.

45

90

46

89

68

1 jan.

IJshockey-clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur

vr.

do. 13 dec.

Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten

19.30 uur

za. 5 jan.

Spakenburgs Visserskoor

20.00 uur

vr.

Kinderbingo

17.00 uur

zo. 6 jan.

Aangepaste openingstijden

17.00 uur gesloten

19.00 uur

zo. 6 jan.

Smeltfeest voor alle vrijwilligers

vr.

11 dec.

22

14 dec.
14 dec.

za. 15 dec.

Bergse winterspelen
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Disco-on-Ice

19.00 uur

zo. 16 dec.

Schaatslessen

10.00-12.00 uur

zo. 16 dec.

Jean’s sax band

15.00 uur

ma. 17 dec.

Kunstschaats clinic

19.00 uur
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4 jan.
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17.00 uur

Elke dag vrij schaatsen! Kijk voor actuele
openingstijden en meer informatie op de website.
12-11-18 09:48

Weekblad Wijdemeren

Woensdag 14 november 2018

Sport

Door: Marc Degekamp en Richard Baar

Voetballen in ’s-Graveland

Vrouwen stunten bij koploper Odsseus
VR1 won met 1-3 (Kaylee Stoops
(2x) en Liona Worst). VR1 draait
goed dit seizoen. Aanstaande zaterdag speelt VR1 thuis om 15.00
uur tegen Valleivogels uit Scherpenzeel dat bij winst achterhaald
wordt op de ranglijst waar de
verschillen in de top klein zijn.
Senioren
Na een 1-3 achterstand hield het
2e de schade met een 4-4 gelijkspel tegen Wasmeer enigszins

beperkt. Lasse Spall (2x), Kjell
Spall en Martijn Steenvoorden
scoorden. Het 3e verloor in Bussum SDO (3-1) en staat het de
koppositie (even?) af. De 35+
teams speelden tegen VVU Ardahanspor uit Utrecht. 35+1 verloor uit met dezelfde uitslag als
35+2 thuis won: 7-2.
ZA2 + VR2
ZA2 had de lastige klus om koploper Zuidvogels -5 punten af

te snoepen. De 0-1 achterstand
werd door Tom van Rijn ongedaan gemaakt, maar dat lukte
niet met de twee andere tegendoelpunten.
VR2 stond na 10 minuten tegen
Hercules VR4 al met 0-3 achter.
Thalya Stuijver (2x) en Maren
Steenvoorden trokken de stand
gelijk.
Jeugd onder 17
Team van de Week JO17-2 speel-

de tegen BFC JO17-4 en liet zich,
na een 4-2 overwinning de limonade en snacks lekker smaken.
JO17-1 won met leuk voetbal
uit bij Eemnes JO17-1 (1-3)!
JO17-3 en MO17-1 speelde uit,
maar dichtbij huis. JO17-3 deelde met Altius de punten (2-2)
en MO17-1 won met 0-2 van ’t
Gooi MO17-3.
Maatschappelijke stage
13 jeugdleden liepen vorige week
stage bij de vereniging. Zowel
handen-uit-de-mouwen- klussen zijn gedaan, maar ook een
administratief onderzoek voor
de penningmeester.

Voetballen in Nederhorst

Martin van Egmond nieuwe hoofdtrainer
VV Nederhorst heeft Martin
van Egmond aangetrokken
voor het hoofdtrainerschap van
de selectie. Hij vervangt de om
persoonlijke omstandigheden
gestopte Chris van der Graaf.
Van Egmond heeft een lange
staat van dienst als trainer en
is o.a. hoofdtrainer geweest
bij Waterwijk, SV Ouderkerk,
Diemen en TOG.

Senioren
Nederhorst-1 was zondag vrij
in de competitie. Het 2e moest
thuis aantreden tegen Victoria
-2. In de eerste helft was Nederhorst de onderliggende partij
tegen een beter combinerend
Victoria. De gasten scoorden in
de eerste helft twee keer, ruststand zodoende (0-2). Na de
rust een conditioneel sterker
Nederhorst- 2. In de 60e mi-

nuut scoorde Sander Verheul
de aansluitingstreffer met een
fraaie lob vanaf 30 meter. De
thuisclub ging vervolgens op
zoek naar de gelijkmaker en
nam daarbij de nodige risico’s.
In de 90e minuut werd dit afgestraft toen bij een uitval Victoria de eindstand op 1-3 bepaalde. Het 3e speelde thuis tegen
AW-2 uit Bussum. Na een gelijk opgaande eerste helft was

Biljarters uit Ankeveen in finales
Door: Richard Spoor
ANKEVEEN- Zoals u weet
wordt er door biljartvereniging
’t Centrum regelmatig deel genomen aan individuele wedstrijden. Op 2, 3 en 4 november deden de Ankeveners mee
aan diverse finales. Een van het
district in Het Wapen van Ankeveen en een Regiofinale in
Maarssenbroek.
In de regiofinale speelde Enrico
Koene mee, het spelsoort waar-

in hij zich had gekwalificeerd,
driebanden klein 2e klasse (25
caramboles). Hij speelde dit
weekend met wisselend succes
en werd uiteindelijk 5e en gaat
dus niet verder.
In de districtsfinale werd de
vereniging vertegenwoordigd
door Gijs van Rijn. Alle tegenstanders die naar Ankeveen
waren getrokken, hadden allemaal hun zin gezet op de
titel, districtskampioen in de
hoofdklasse driebanden klein

(40 caramboles). Er was er
echter maar één die volledig
aanspraak kon maken op de
titel districtskampioen en dat
was Gijs van Rijn. Hij won al
zijn wedstrijden en speelde een
gemiddelde van 1,030. U mag
van mij aannemen, als een bee
tje kenner, dat dit een heel goed
moyenne is. Tweede in deze
finale werd André van Straaten
uit Utrecht en 3e werd Marco
Beemsterboer uit Bussum. Gijs
gaat, samen met André, ons

het bij rust 1-1. In de tweede
helft een hard spelende en veel
pratende tegenpartij, die uiteindelijk geflatteerd met 4-3 de
punten mee naar huis nam. Nederhorst-4 moest aantreden bij
AFC in Amsterdam en speelde
2-2 gelijk.
Jeugd
JO15-1 wint van FC Amsterdam JO15-3 met 4-1, JO13-1
district vertegenwoordigen op
de regiofinale van Midden- Nederland. Deze finale is bij biljartcentrum De Jol in Lelystad
en vindt plaats op 14, 15 en 16
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SVS Cup 35+
Aanstaande vrijdag, 16 november, de 3e speelronde SVS Cup
35+. Lekker drie onderlinge partijtjes voetbal spelen? Geef je op
via svscup35@svsgraveland.nl
Beaujolais Primeur
De nieuwe Franse wijn, de
Herfstbock, Madame et Monsieur Siroop, een troubadour en
veel gezelligheid. Van harte welkom om op vrijdag 16 november
om 20.30 uur.

met 3-0 van AS’80 en JO11-1
versloeg de Vecht met 10-1. En
ook de JO10-2 (tegen BFC),
JO9-1 (tegen Ouderkerk, JO9-2
(tegen ’s- Graveland) en JO8-1
(tegen TOV) wisten hun wedstrijd winnend af te sluiten.
Algemene ledenvergadering
De ledenvergadering staat gepland op maandag 19 november en begint om 20.15 uur in
het clubgebouw op Meerzicht.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd aanwezig te willen zijn.
Voor meer info www.vvnederhorst.org of facebook.
december. Enrico en Gijs, gefeliciteerd met dit resultaat, en
Gijs wensen wij natuurlijk veel
succes bij zijn Regiofinale.

‘Tien van Rood’ nadert spannende ontknoping
Door: Richard Spoor
ANKEVEEN - Op de 1e donderdag van november was het
weer ‘Tien van Rood’ -avond
in Het Wapen van Ankeveen.
Daar het einde van deze biljartcompetitie nadert, wordt het
steeds spannender. Wie wordt
dit seizoen de winnaar? Alles
ligt nog open, maar er zijn altijd
mensen die elke maand geweest
zijn en daarom de grootste kans
hebben op het algehele kampioenschap.
Zoals het er nu voorstaat zijn er
zeker 5 á 6 mannen die kunnen
strijden voor de eretitel ‘Tien
van Rood’- kampioen 2018.

15

Allereerst dient de kampioen
van november in de boeken te
komen. Ook nu waren er weer
mannen die loerden op de tegenstander om ze een hak te
zetten en het kampioenschap
nog spannender te maken. In
de eerste ronde enkele mooie
partijen. Richard Spoor was niet
opgewassen tegen Peter Janssen. Er bleven na de 2e ronde
drie mannen over. Peter Janssen, die ook René de Rooij had
verslagen, plus Joost Botterman
en Rob van der Helm. Uiteindelijk vochten Rob en Joost deze
avond om de hoofdprijs. Joost
had alles gegeven tegen Peter
Janssen die 3e werd. Alleen was

Rob van der Helm een maatje
te groot en dus werd hij kampioen van november. De reguliere
‘Tien van Rood´ zal plaatsvinden op donderdag 6 december.
De finale van is gepland op zondag 27 december. De aanvang is
om 21: 00 uur. Iedereen is welkom, u komt toch ook?
Kerstklaverjassen- en biljarten
BV ’t Centrum organiseert weer
het kerstklaverjassen- en biljarten, we beginnen op zaterdag 17
december om 20:30 uur. Zet het
vast in de agenda. zie: www.wapenvanankeveen.nl

ontdek
Amaris

Ben jij woonachtig in de buurt van
Nederhorst den Berg en op zoek naar een baan als;
Helpende Plus
Verzorgende & Wijkverzorgende
Verpleegkundige & Wijkverpleegkundige
Zorgassistent
Hulp bij het Huishouden
Reageer dan snel.

Bel 085 0213120.
Direct solliciteren kan via werkenbijamaris.nl
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Zangdienst 18 november: Jezus alleen
In ons land zijn velen opgegroeid in een christelijke traditie. In deze traditie heeft zingen
een vaste plek. Zo hebben zich
in de afgelopen decennia vele
liederen verankerd in menig
geheugen. Vaak veel meer en
dieper dan we zelf beseffen. Het
opnieuw zingen van deze oude
liederen vult het hart en brengt
eer en lofprijzingen aan Hem
die ons een stem heeft gegeven.
Tijdens de zondagse erediensten in kerken wordt samen
gezongen, als één stem, één gemeente voor die ene God. Kom
daarom ook naar de komende
zangdienst op zondagavond 18
november. De zangdienstcommissie heeft prachtige liederen
gevonden rondom het thema
“Jezus alleen”. Natuurlijk is het
gelijknamige lied uit de Opwekkingsbundel (lied 575) opgenomen in de liturgie. In de
bundel van Johannes de Heer
treffen we het overbekende

“Welk een vriend is onze Jezus” aan en uit ons Liedboek
voor de Kerken komt “Halleluja, lof zij het Lam” met een
verrassend, prachtig ‘vergeten’
couplet dat niet is opgenomen
in het liedboek – maar wel in
onze liturgie!
Medewerking aan de dienst
wordt verleend door Inspiration uit ons eigen ’s-Graveland,
onder leiding van en begeleid
door Pm Philipse. De samenzang wordt opnieuw begeleid
door Eduard van Maanen op
het mooie Bätz orgel. Dominee
Geert van Meijeren verzorgt de
korte schriftlezingen.
Kortom, een vol uur met liederen om samen te zingen en
naar te luisteren. Wij treffen
elkaar D.V. zondagavond 18
november om 19:30 uur in de
Hervormde kerk aan het Noordereinde 14 in ’s-Graveland.
Wilt u de liturgie thuis ontvangen of vervoer naar de kerk

wensen, neem dan even contact op met Yvar Steketee (035-6564521).

Zangdienst

Jezus
alleen

Zondagavond 18 november om 19.30
M.m.v.
Inspiration uit ’s-Graveland
o.l.v. Pim Philipse
Lezingen
ds. Geert van Meijeren
Organist
Eduard van Maanen

Hervormde Kerk
Noordereinde 14
’s-Graveland

Ben Lodder Nederlands kampioen honkbal

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand herfsttoernooi biljarten
Maandag 5 nov.: B. Worp –
M. Zieleman 0-2, J. van Greuningen – Mw. T. Bos 0-2, M.
Verlaan – W. Clements 0-2
Stand aan kop: B. Worp 6-20,
Mw. T. Bos 6-18, W. Clements 6-16
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 8 nov.: J. Kloosterman – M. Verlaan 0-2,
H. Stalenhoef – M. v.d. Velden 2-0, W. Lam – P. van ‘t
Klooster 2-0, T. Otten – W.
Clements 2-2
Stand aan kop: P. van ‘t
Klooster 7-14, W. Lam 6-11,
M. Verlaan 7-10
Programma
Donderdag 15 nov. 19.30
uur: onderlinge competitie
BV Overmeer, vrijdag 16
nov.: clubhuis + bar open van
14.30 tot 20.30 uur (ook voor
niet-leden), maandag 19 nov.
19.30 uur: herfsttoernooi Biljartclub 4711
Openingstijden + contactgegevens
Clubhuis + bar open op vrijdag van 14.30 tot 20.30 uur
(ook voor niet-leden)
Adres: Overmeerseweg 5a te
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58

Colofon
KORTENHOEF- Recent werd de
20-jarige Benjamin Lodder met
het HCAW- juniorenteam Nederlands kampioen. De jonge
Kortenhoever straalt van oor
tot oor, blij met dit mooie resultaat.
Het is dan ook heel lang geleden dat een eerste juniorenteam van de club uit Bussum
de landstitel binnen haalde.
Ben honkbalt vanaf zijn elfde.
“Het is een sport van heel snel
reageren. Korte felle acties, dat
spreekt me aan. Bovendien
is het een echte teamsport, je
kunt je niet verstoppen.” Hij
traint twee keer in de Bussum-

se Honkbalvallei. “Bij honkbal
leer je ook veel over tactiek.
Dat is minstens zo belangrijk
als de techniek. Je moet goed
denken hoe je een bal slaat, hoe
je vangt. Je moet elkaar ook
voor 100% vertrouwen, je hebt
geen tijd om te aarzelen.” Benjamin is de vaste 3e honkman
van het team dat uit 9 spelers
bestaat. “Op 3 komen de ballen
hard aan, wel 140 km. per uur,
links vangen, rechts gooien
doe ik vaak.” Ook in de slaglinie staat Ben meestal op de 3e
rang. “Dan moet je heel alert
reageren op de manier waarop
de pitcher gooit. Je hebt zoveel

variaties.”
Nadat zijn team in mei het internationale Pinkstertoernooi
ongeslagen had gewonnen met
onder meer een zege op de
Franse kampioen PUC, won
HCAW een maand later in de
reguliere competitie eveneens
ongeslagen de poule. Hierna
volgden negen play-offwedstrijden tussen de nummers
1 en 2 van beide poules eerste
klasse waarvoor zich behalve
HCAW ook de Twins uit Oosterhout, de Braves uit Gouda
en de Storks uit Den Haag hadden geplaatst. De Twins mengde zich met HCAW in de eind-

strijd van de play-offserie. Met
een gelijke stand en uiteindelijk
een beter onderling resultaat
wist Benjamin met z’n maten
met zes van de negen gewonnen wedstrijden de landstitel te
pakken.
“Met bijna het hele team worden we nu Heren-4 in het nieuwe seizoen. Ik wil nog veel beter worden. Uiteindelijk wil ik
in het eerste team komen. Het
is zo’n machtige sport, met ook
internationale toernooien. Ik
ga gauw weer trainen.”
Foto: Ben zit op de voorste rij, 2e
van rechts
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