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Proef de Kerst! Ingezonden brieven

Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht
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Geen fusie

3 € 5,00 7 provincie Noord-Holland
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3 + 1 gratis

verkocht

In maart 2014 brachten 9.750 inwoners van
Wijdemeren bij de gemeenteraadsverkiezingen
een stem uit op CDA, Dorpsbelangen, VVD of
D66, ieder met een zelfstandig Wijdemeren in
het verkiezingsprogramma 2014-2018.
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Hoe staat het met bestuurskracht?
De bestuurskracht Wijdemeren als gevolg van
een ondoordachte wisseling van koers is zwak.
Zijn er evenwichtige regionale verhoudingen?
Nee, de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek
dragen allen verschillende oplossingen aan, in
een poging om de fusie druk te ontlopen.
Is er sprake van duurzaamheid.
Nee, de provincie ziet een stip op de horizon:
een grote Gooi- en Vecht gemeente.

Provincie stopt fusie
Wijdemeren met Hilversum
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Trouw of gebod
De provincie stelt dat Wijdemeren moet besluiten tot een bestuurlijke fusie met Hilversum. 17
van de 19 raadsleden komen in een onmogelijke positie. Trouw zijn aan de kiezers of het
gebod van de provincie volgen. Bovendien hebben 7734 inwoners van Wijdemeren getekend
tegen een fusie met Hilversum.
Herindeling
Is er genoeg steun voor de herindeling?
Nee, ruim 7000 inwoners verklaren zich tegen.
Is er een interne samenhang, een dorps- en
kernenbeleid?
Nee, Wijdemeren kent een eigen dorps- en
kernenbeleid.

Democratische verantwoording
De provincie neemt geen genoegen met het feit
dat raad van Wijdemeren ‘niet heeft besloten’
tot fusie met Hilversum. Gegronde redenen
raadsleden op te leggen verkiezingsbeloften te
schenden zijn er niet. Een integere provincie
Noord- Holland neemt geen besluit over fusies
voor de gemeenteraad verkiezingen 2018 en
laat de keus aan de kiezer.
Liesbeth Siderius, Loosdrecht

Fraude met Europees geld
Op maandag 20 november 2017 gaf wethouder Sandra van Rijkom de aftrap voor de
bouw van vijf woningen op het Schutse-terrein, vlak naast kasteel-museum Sypesteyn in
Loosdrecht. Maar er is iets vreemds aan de
hand met die plannen.

HAARLEM - De procedure voor
de fusie van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum wordt
beëindigd. Dat geldt ook voor
die van Huizen, Laren en Blaricum. Gedeputeerde Staten
(GS) van Noord-Holland hebben dit vorige week woensdag
besloten naar aanleiding van
het concept-beleidskader herindeling 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK).
GS constateren dat het nieuwe
beleid over herindeling van minister Ollongren de provinciale
rol bij een fusie niet versterkt.
Er worden meer voorwaarden

gesteld aan de voorkant van
het proces en aan de onderbouwing van de noodzaak van een
provinciale fusieprocedure. De
versterking van de regionale bestuurskracht is in het beleidskader niet opgenomen als reden.
Noord- Holland verwacht dat ze
daardoor op onvoldoende steun
in het parlement kan rekenen.
Het provinciebestuur heeft dit
besluit genomen op grond van
een voorlopig beleidskader, omdat Haarlem ervan uitgaat dat
de definitieve versie niet wezenlijk anders zal zijn. De provincie
wil de Gooise gemeenten niet
langer in onzekerheid laten. Het
is van belang om de betrokken

de bebouwing waarin nu ‘De Schutse’ is gevestigd gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 12
zorgeenheden in vier woningen.’

Het slopen van De Schutse plus het bouwen
van vijf nieuwe woningen is echt wel iets anders dan de gemeente zei te zullen gaan doen
De Schutse, een van de bijgebouwen van Sypes- toen zij subsidie aanvroeg. De EU en de proteyn, was ooit in gebruik als herberg en later als vincie gaven die acht ton niet voor sloop en
restaurant. Daarna raakte het in verval. In 2004 woningbouw. De bedoeling van de subsidiekreeg de gemeente acht ton subsidie, de helft gevers was dat ‘het gehele historische complex’
van de EU en de helft van de provincie Noord- in oude glorie hersteld zou worden ‘en aantrekHolland, waarmee, zo staat in een persbericht kelijk gemaakt voor toeristische en recreatieve
activiteiten’
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Bij Blokker Meenthof Kortenhoef

Sinterklaasletter
... gevuld met gehakt *

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON
VAN € 11,95 VOOR MAAR € 10,50
(actie geldig van 30 november t/m 8 december, zo lang de voorraad strekt)

slagerij Meat & Eat
Meenthof 30 Kortenhoef

* gehakt van Livar varkensvlees en
Aerlander rundvlees. Kijk voor meer
informatie op slagerijmeatandeat.nl

Speelgoed 50%
Zondag
open
korting
met
van 13.00 - 17.00 uur in
november
december
rodeensticker
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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. 2 dec: 09.30 uur: w&vc;
W. Balk.
w St. Martinus
Za. 1 dec: 19.00 uur: w&vc;
W. Balk.
w OLV Hemelvaart
Zo. 2 dec: 09.30 uur: euch;
J. Dresmé.

PKN Gemeenten

w Willibrordkerk
Zo. 2 dec: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
w De Graankorrel
Zo. 2 dec: 10.00 uur:
Ds. H. Keur.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 2 dec: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 2 dec: 9.30 uur:
Ds. W.H.B. ten Voorde
w Oec. Streekgemeente
Zo. 2 dec: 11.15 uur:
Geen dienst.

Streek Gemeenten

w Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 2 dec: 10.00 uur:
Br. H. van hall.

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte
voor uw eigen inbreng en vormgeving
van de uitvaart. Wij helpen en adviseren u voor
een passende invulling van het afscheid.
Heeft u vragen over uitvaartverzorging, -verzekeringen?
Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur
van 16.00 tot 17.00 uur.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.
Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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WIJDEMEREN.NL

Wijdemeren blijft zelfstandig !
De Lokale Partij heeft het besluit uit Haarlem met gejuich
begroet. De Arhi-procedure is
gestopt. Wijdemeren blijft zelfstandig.
“Geen fusie met Hilversum”, dat
was onze verkiezingsleus. De
Lokale Partij heeft zich vanaf het
eerste moment fel verzet tegen
deze van bovenaf opgelegde fusie. Ons speerpunt “Geen Fusie
met Hilversum” maakte ons de
grootste partij in Wijdemeren.
Geweldig dat onze kiezers nu
hun stem bewaarheid zien.

De Lokale Partij is van mening
dat deze Arhi-procedure voor
onnodige maatschappelijke onrust, kosten en druk op het ambtelijk apparaat heeft gezorgd.
Gelukkig zijn Gedeputeerde Staten tot inkeer gekomen. De beslissing over hoe de bestuurlijke
toekomst van Wijdemeren eruit
komt te zien, ligt weer waar hij
hoort: in Wijdemeren. Met trots
kijken wij terug op het feit dat we
geen kans onbenut hebben gelaten om de provincie van dit pad
af te brengen. Keer op keer gaven

Contract Tomingroep
REGIO- Tomingroep, het sociaal
werkbedrijf voor de regio Gooi
en Vecht en Almere, gaat ook de
komende jaren alle gemeentelijke panden in Hilversum, Huizen,
Gooise Meren, Blaricum, Eemnes, Laren en Wijdemeren plus
het regiokantoor Gooi en Vecht
schoonhouden. Dat betekent dat
de werkgelegenheid voor zo’n

veertig mensen is gegarandeerd.
De gemeenten in de regio zetten
zich er gezamenlijk voor in dat
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen.
Ze hebben gekozen voor Tomingroep, omdat dit bedrijf daarin
gespecialiseerd is. De medewerkers worden intensief begeleid en
krijgen volop de gelegenheid zich

we aan dat draagvlak en onderbouwing voor fusie ontbraken.
Haarlem ziet uiteindelijk ook in
dat regentesk gedrag niet meer
van deze tijd is. Een opgelegde
fusie doet geen recht aan democratische principes.
Nu kan eindelijk alle energie
weer volop aan een zelfstandig
Wijdemeren ten goede komen.
De Lokale Partij: Gert Zagt, Alette
Zandbergen, Renée Wijnen, Olivier
Goetheer, Margriet Rademaker, Frits
den Hartog
verder te ontwikkelen.
Een bijzonderheid is dat alle panden overdag, tijdens kantooruren,
worden schoongemaakt. Bovendien is er meer contact tussen de
schoonmakers en de gebruikers
van de panden, waardoor het
gemakkelijker is om direct in te
spelen op specifieke wensen en er
meer wederzijds begrip en waardering ontstaat.
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Door: Herman Stuijver

Verklaring gedeputeerde Van der Hoek

Opluchting en teleurstelling na stoppen fusieproces
herindelingen erdoorheen te
krijgen. “In het vorige beleidskader gold gebrek aan regionale bestuurskracht als een
criterium. Daarvan is nu geen
sprake meer. In het nieuwe beleidsplan speelt gebrek aan bestuurskracht alleen nog een rol
als een gemeente financieel ongeveer door haar hoeven zakt.”.
Tot slot: “Het is nou aan de gemeenten én aan de minister. Bij
hen ligt de verantwoordelijkheid om samen tot een oplossing te komen. De minister zegt
andere mogelijkheden te zien.
Dat moeten we afwachten.”

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Vijf van de zes
politieke partijen in Wijdemeren zijn blij dat de provincie het
fusieproces Wijdemeren- Hilversum heeft stopgezet. Alleen
PvdA/ GroenLinks- fractievoorzitter Stan Poels is ‘enorm teleurgesteld’.
In de Gooi- en Eemlander zegt
verantwoordelijk gedeputeerde Jack van der Hoek dat de
provincie had verwacht dat
haar rol bij de herindeling zou
worden versterkt. “We hadden
gerekend op een aanscherping, maar het is de andere
kant opgegaan” zegt Van der

Hoek. In 2013 opperde Plasterk, toenmalig minister van
Binnenlandse Zaken, dat de
bestuurskracht van de Gooise
gemeenten onvoldoende was.
Uit een onderzoek in 2016
van Deloitte bleek dat de bestuurskracht van Wijdemeren
inderdaad onvoldoende is.
Dat leidde in 2017 tot een zgn.
arhi-procedure voor de fusies
van Huizen, Laren, Blaricum
en Hilversum met Wijdemeren. Weesp kiest voor Amsterdam.
Van der Hoek schat in dat het
met nieuwe beleidskader van
zijn partijgenoot Ollongren
(D66) heel moeilijk zal worden om de in gang gezette

Reuzensprong
Op de boerderij van oppositieleider Gert Zagt (De Lokale
Partij) werd de mededeling van
de provincie met gejuich ontvangen. “Ja, wij hebben zelfs
een reuzensprong gemaakt van
blijdschap” vertelt Gert Zagt.
“Nu kunnen we verder als zelfstandige gemeente.” Zagt voelt
dat de gemeente nu vrij is om
haar eigen weg te gaan. “Dat
kan ons juist nog sterker maken.” Hij ziet geen enkel heil in
het streven van de coalitiepartijen om één Gooi- en Vechtgemeente te stichten. “Kansloos,
dat willen de anderen niet.”
Ook bij Dorpsbelangen spreekt
fractievoorzitter René Voigt
van ‘heel goed nieuws’. “We
hebben een fusie nooit zien zitten.” Volgens Voigt is de druk
nu weg. “We kunnen nu in alle
rust werken aan een Gooi- en

Vechtgemeente.” Daarnaast ziet
de Kortenhoever nog een voordeel: “De verhouding met de
provincie was behoorlijk verhard. Ik hoop dat er weer een
normalisatie komt.”
Bij Jan Verbruggen van het
CDA is er naast ‘opluchting’
ook direct de vraag ‘hoe gaan
we verder’. “Wij hebben ook
geconstateerd dat Wijdemeren
niet alleen verder kan. Het fusieproces is daarna niet goed
verlopen, maar er moet wel iets
gebeuren.” Het CDA wil het
liefst actief doorgaan met één
Gooi en Vecht. “Kunnen wij die
kar alleen trekken, vraag ik me
af. Ik hoop dat de provincie wel
degelijk mee zal werken, in een
faciliterende rol.”
“Verrassend” vindt VVD- leider Sieta Vermeulen het besluit
om te stoppen met de fusieprocedure. “Vooral omdat het is
gebaseerd op een concept-beleid van Binnenlandse Zaken,
zo snel.” Verder betitelt mevrouw Vermeulen het als ‘een
zwarte dag’ omdat ze vindt dat
de regio nu weer een tijd stil
zal staan, terwijl ‘breed fuseren’ echt noodzaak is. “Ja, we
blijven inzetten op wat in het
coalitieakkoord staat, namelijk
één Gooi en Vecht.”
Wethouder bestuurlijke herindeling Joost Boermans (D66)
had signalen dat het draagvlakonderzoek een belangrijke factor zou worden bij het
nieuwe beleidskader. Naast de
zekerheid dat Wijdemeren niet

Goed zo! Fusie gestopt! Terug bij af
Wijdemeren blijft voorlopig zelfstandig. De provincie Noord-Holland is gestopt met het hijgerig
najagen van een fusie tussen
onze gemeente en Hilversum.
Goed zo! Die fusie hebben we altijd een onzalig plan gevonden.
Onnodig, omdat er veel meer
komt kijken om onze gemeente
en de regio Gooi en Vechtstreek
klaar te maken voor een verdere
toekomst.
De zelfstandigheid wordt door
een overgroot deel van de inwoners gekoesterd. Maar dat er iets
moet gebeuren om Wijdemeren
sterker te maken is ook iedereen
wel duidelijk. Samenwerken als
het kan hebben we altijd geroepen met als ultieme uitkomst één
gemeente. Met 250.000 inwoners
een speler van formaat tussen
het ‘geweld’ van Amsterdam,
Utrecht, Almere en Amersfoort.

Maar altijd met behoud van het
bijzondere karakter van onze
kernen.
In het bestuursakkoord - dat we
hebben gesloten met CDA, VVD
en D66 - hebben we gezegd dat
we binnen een periode van 10
jaar werken aan die nieuwe sterke gemeente. Toen nog met de
druk van de provincie in het achterhoofd. Tien jaar is lang en daar
kan veel in gebeuren. Maar door
deze stap van Haarlem kunnen
we de toekomst bouwen in ons
eigen tempo. In goed overleg met
de andere gemeenten in de regio
maar wel op een manier die het
beste bij ons past.
Ook daarbij doen we onze naam
eer aan en strijden wij altijd voor
de belangen van onze dorpen.
Bestuur en fractie van DorpsBelangen

Uitgerekend op de dag dat er
in 37 gemeenten in Nederland herindelingsverkiezingen
waren kondigde de provincie
Noord-Holland aan de procedure voor gemeentelijke herindelingen in het Gooi, en dus ook
de mogelijke fusie van Wijdemeren met Hilversum, te stoppen. Aanleiding hiervoor is het
nieuwe ’concept-beleidskader
herindeling’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Een proces dat al jaren loopt
wordt hierdoor (wederom)
i n de prullenbak gegooid Een
proces waarbij een zeer stellige
provinciale gedeputeerde, de
heer Van der Hoek, aangaf dat
het probleem van onvoldoende
bestuurskracht van Wijdemeren
zou moeten worden opgelost
door een fusie met Hilversum.
En de onvoldoende bestuurskracht van de regio Gooi en

Vechtstreek door de vorming van
3 stevige gemeenten. Maar niet,
dus. We zijn weer terug bij af.
Wij zijn, in tegenstelling tot vele
anderen, niet blij met dit besluit.
Omdat ons bestuurskrachtprobleem, en dat van de regio, niet
wordt opgelost. Omdat we ons
zorgen maken over de dienstverlening aan onze inwoners
en ondernemers en omdat we
onze medewerkers een goed perspectief gunnen. Wijdemeren
kan volgens ons niet zelfstandig
blijven. Wachten tot 1 gemeente Gooi en Vechtstreek in 2028
duurt veel te lang, los nog van het
gegeven dat daar in deze regio
helemaal geen draagvlak (meer)
voor is. Wat een gemiste kans.
Daar zullen we de komende
jaren nog vaak mee geconfronteerd worden.
Sandra van Rijkom en Stan Poels,
fractie PvdA/GroenLinks

met Hilversum zal fuseren, ziet
hij dat het toekomstperspectief
lastiger wordt. “Een Gooi en
Vecht is nu ook geen doel meer
van de provincie. Ik hecht erg
aan slagkracht van de gemeente en de regio, die moet beter.
Op een Thorbecke-lezing liet
minister Ollongren weten dat
experimenten met nieuwe bestuursvormen een kans moeten
krijgen. Boermans vindt dat
belangrijk.
Enorm teleurgesteld
PvdA/Groenlinks is bij monde
van Stan Poels ‘enorm teleurgesteld’. “Ik dacht dat gedeputeerde Van der Hoek en met hem
het provinciebestuur ergens
voor stond. Die laat niet meer
los, dacht ik. Die wil lokaal en
regionaal een gedegen oplossing bieden voor het gebrek aan
bestuurskracht.” Poels vraagt
zich ook af waar de conclusie
van GS van Noord-Holland op
gebaseerd is. “Wij weten van
niets, van dat nieuwe beleidskader. Hoe zit dat?” De progressieven zien ‘geen perspectief ’ in het plan van één Gooi
en Vecht. “Nee, daar is geen
enkel draagvlak voor. Laren
en Huizen willen dat niet. De
energie is er nu totaal uit.” Ook
vreest Poels dat zelfstandigheid
de gemeente veel geld gaat kosten. “Het duurt veel te lang tot
2028.”
Gedeputeerde Jack van der Hoek
(D66), foto: Douwe van Essen

‘In Gesprek met’
de burgemeester
Vanaf woensdagavond 28 november kunt u weer 7 dagen
genieten van GooiTV. Eindredacteur Herman Stuijver gaat
‘In Gesprek met’ burgemeester
Freek Ossel in het Cultureel
Centrum Kortenhoef. Vanaf
de comfortabele theaterstoelen
zullen ze converseren over het
‘Stopzetten van de fusie Wijdemeren- Hilversum. De burgemeester kan wellicht iets vertellen over de ophanden zijnde
Waterconferentie. Ook de toename van het aantal klachten
tegen de gemeente komt aan de
orde.
Wat weet de heer Ossel van het
drugslab dat is ontmanteld in
Ankeveen?
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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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
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
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

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.

Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.
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
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
Plan vast u kerstafspraak
T HAARSTATION
0294 252976
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
Te huur aangeboden:
Woning Kerkstraat 34
b.g.g..hal,toilet/douche
ruimte,open keuken/kamer
wasruimte,boven overloop
2 slaapkamers, kast,cv.
Huur € 610,-- Reacties:
diaconie@kerkopdeberg.nl

PEDICURE
Caroline van Zomeren
Overmeerseweg 47 Ndb
Telf: 0651309554
Evt ook bij U thuis!
Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444
GEZOCHT: OPPAS AAN HUIS
Voorschoolse opvang op
Maandagen Kinderen M7,J4
Venenburg28 NdB 6:30-9:00
Eigen auto vereiste
Arno 06-18402669
Ron Secuur; voor al uw
loodgieters en dakwerk
zaamheden. Profesioneel
en vakkundig. 0651644496
Te huur net 2 kamer app.
‘s -Graveland ruim 50m2
€950,- incl.
Per 15-12 info 0612305702

Kort nieuws
City of Wesopa: do. 29-11:
film: The Children Act, aanvang 20.00 uur, entree € 8.;
za. 01-12: cabaret: Nathalie
Baartman: Breek – tryout; aanvang 20.30 uur, entree € 16,50;
zo. 02-12: film: Isle of Dogs,
aanvang 20.00 uur, entree: €8,-.
Voorverkoop bij de bibliotheek, Oudegracht 67, Weesp
of via www.wesopa.nl.
Bridge-instuif Bergplaats. Elke
woensdagmiddag vanaf half
twee is er een bridge-instuif
in de Bergplaats, Kerkstraat
7 te Nederhorst den Berg.
Elke bridger is dan van harte
welkom, gevorderden en
beginners! We bridgen in een
gezellige sfeer 24 spellenwedstrijd bridge. Inl. 0294 253103.

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.
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
Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-16 uur: Repaircafé
Wijdemeren. In ‘t Achterom te
K’hoef..deappelboom.nl.

Thalita en Erwin Neef van Neefbak willen u
laten weten dat zij na hun verhuizing naar
Rading 154 in Loosdrecht geen enkele
betrokkenheid hebben met de gebeurtenissen
op het terrein in Ankeveen.
U kunt bij hen terecht voor de verhuur van
auto’s en aanhangwagens en de klanten weten
hen in Loosdrecht goed te vinden.
Ook u bent harte welkom!
Thalita en Erwin Neef

Rading 154, 1231 KE Loosdrecht
Tel.: 035-7200800 www.neefbak.nl

GrL. thema-bijeenkomst ‘mobiliteit’

WIJDEMERENGroenLinks
Gooi en Vechtstreek (Huizen,
Laren, Blaricum, Hilversum,
Wijdemeren Weesp en Gooise
Meren) organiseert een themabijeenkomst ‘mobiliteit’ op
zaterdag 8 december van 10.00
tot 12.30 uur in de bibliotheek
van Loosdrecht (Tjalk 41; 1231
TT Loosdrecht).
De verkiezing voor de leden
van de Provinciale Staten van
Noord Holland (maart 2019)
nadert met rasse schreden.

Belangrijke verkiezingen omdat op provinciaal niveau een
aantal onderwerpen speelt die
van groot belang zijn voor onze
woon- en leefomgeving. Een
van die onderwerpen is ‘mobiliteit’. Denk aan de luchtvaart
(Schiphol ) maar ook aan het
openbaar vervoer in onze provincie.
Onder leiding van dagvoorzitter Barbara Boudewijnse (wethouder gemeente Gooise Meren) gaan we in gesprek over de
luchtvaart (en specifiek lucht-

haven Schiphol) met Suzanne
Kröger, lid Tweede Kamer van
Groen Links. Maar ook over
het openbaar vervoer in Noord
Holland met Alwin Hietbrink
en Fred Kramer, beide GroenLinks- lid van Provinciale Staten van Noord-Holland
Wat zijn de plannen? Wat is
de relatie met de MRA? Gaan
er buslijnen verdwijnen in het
Gooi?
Belangstellenden zijn van harte
welkom.

Programma GooiTV
Vanaf 28 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
RegioHub gaat dit maal over het in balans blijven, opdat je voorkomt dat je valt; In Derde Termijn
krijgt Sinterklaas én de Kerstman op bezoek; TV Magazine staat ook in het teken van Sinterklaas en
spreekt met Julian uit Kortenhoef, ambassadeur van de Stichting voor het Gehandicapte Kind; Herman Stuijver gaat in gesprek met burgemeester Freek Ossel van Wijdemeren.
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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Duurzaamheid

Hoe komen we straks aan onze energie?
Door: Saskia Luijer
KORTENHOEF – Donderdag 22
november organiseerden de
Wijdemeerse PvdA-GroenLinks
en ChristenUnie in de Oude
School een thema-avond over
de energietransitie. Daarin
stond de wereldwijde opgave
voor CO2-reductie centraal.
Deze werd toegelicht vanuit
landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal perspectief.
‘Tough decisions ahead’ stond
in grote letters op de laatste dia
van de presentatie van Michel
Klein. Het CU-statenlid van de
provincie Noord-Holland liet
in zijn verhaal duidelijk blijken
dat er taaie en moeilijke beslissingen nodig zijn om in 2030
een CO2-reductie van 49% te
realiseren en in 2050 volledig te

zijn afgestapt van fossiele energie. Want dát zijn de afspraken
die onze wereldleiders in het
Klimaatakkoord hebben vastgesteld. Om de opwarming van de
aarde te beperken tot maximaal
twee graden moet elk land zelf
plannen maken om de CO2-uitstoot te verminderen. Die plannen zijn o.a. gericht op energiebesparing en het opwekken van
alternatieve, duurzame energie.
Geen gebruik meer maken van
olie of gas, maar van hernieuwbare energie zoals zon of wind.
Daarnaast is het belangrijk
dat ook de veenbodemdaling
wordt gestopt omdat veen dat
verdroogt een groot deel van de
CO2-uitstoot veroorzaakt. Het
landschap moet meer vernatten
en verruigen, iets wat grote consequenties heeft voor de landbouw, veeteelt en uiteraard de

Smidsbrug speelt cruciale
rol bij aantal woningen
Door: Herman Stuijver
WIJDEMERENWijdemeren
wil bouwen in de polder Kortenhoef tussen Emmaweg en
Kortenhoefsedijk.
Hoeveel
woningen er gebouwd kunnen worden, hangt af van de
verkeersafwikkeling via de
Emmaweg. Daarbij speelt de
Smidsbrug een cruciale rol. Als
die wordt aangepast, kunnen
er tussen 320 tussen 420 huizen worden neergezet.

Aanstaande woensdag wordt de
‘Visie polder Kortenhoef’ besproken. Die gaat over een invulling van de weilanden tussen
Emmaweg, Kortenhoefsedijk
en Zuidsingel. Het gaat om vier
componenten:
natuurontwikkeling, invulling
van de woningbouwopgave en
het wegnemen van verrommeling aan de Emmaweg. Bovendien wordt de voormalige vuilnisbelt in de polder gesaneerd
met de realisatie van 70 water-

natuurlijke omgeving.
Energieneutrale regio
Om deze ambitieuze doelen te
behalen, coördineert de provincie de zogenaamde Regionale
Energie Strategieën (RES). Marc
Maassen, programmacoördinator energietransitie & circulaire economie bij Regio Gooi en
Vechtstreek, vertelde daar meer
over. Hij benadrukte dat bij de
energietransitie samenwerking
met stakeholders essentieel is.
Gemeenten kunnen dit niet alleen, maar gaan hierin samen
op pad met woningcorporaties, net- en waterbeheerders
en energie-coöperaties. Om in
2050 een energieneutrale regio
te creëren, ligt de focus op het
verduurzamen van de gebouwde omgeving en het ontwikkelen van wijkaanpakken. Elke
woningen van plan Groenewoud. De natuurwaarde wordt
vergroot door oevermilieus, petgaten, weiland, bosschages, open
water en wandel- en fietspaden. Aan de Emmaweg komen
woonerven die in plaats komen
van de rommelige bedrijven en
volkstuinen die er nu staan. Aan
de Zuidsingel-zijde komt Fase
VIII. Het ligt in de bedoeling om
er geen concreet plan voor neer
te leggen maar met een ‘blanco’
plan eerst belangstellenden en
ketenpartners van de toekomstige woningbouwlocatie te horen.
De plannen verkeren in verschillende stadia. Maar kunnen pas
worden uitgevoerd als bekend is

Verklaring college Wijdemeren
inzake stopzetting arhi-procedure
De provincie Noord-Holland
heeft de gemeenten in de Gooi
en Vechtstreek geïnformeerd
dat de arhi-procedures voor de
fusie van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum en voor de
fusie van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren worden
beëindigd.
In juli 2018 hebben wij de provincie verzocht deze arhi-procedure te stoppen en de optie
voor één gemeente Gooi en
Vecht te onderzoeken. Het
college is dan ook zeer positief
dat de fusie tussen alleen Hilversum en Wijdemeren definitief niet doorgaat. Binnen de
gemeente Wijdemeren was er
ook nauwelijks draagvlak voor
een fusie met alleen Hilversum
en dit college verzette zich daar
ook tegen.

Naast het goede nieuws ziet
het college ook nadelen aan
de gevolgen van het besluit,
omdat de provincie nu haar
einddoel om te komen tot één
gemeente laat vallen. Zoals bekend streeft de gemeente Wijdemeren ernaar om voor 2028
één gemeente Gooi en Vecht
te realiseren om daarmee de
slagkracht van de gemeente
maar ook die van de regio te
versterken. De gevolgen van
het besluit zullen vermoedelijk zijn dat deze ene gemeente
niet binnen 10 jaar gerealiseerd
wordt. Recent hebben we expertise ingehuurd om een beter
beeld van één gemeente Gooi
en Vecht te verkrijgen en daarmee het draagvlak daarvoor
te vergroten. Mede in overleg
met leden van de gemeenteraad zullen we bezien of en hoe

de opdracht geherformuleerd
dient te worden.
Het college ziet het als steun
in de rug dat de provincie nu
medewerking wil verlenen om
de bestuurskracht van de regio
te versterken indien de regiogemeenten de provincie hiertoe verzoeken. Wijdemeren
ziet kansen om de regionale
en gemeentelijke slagkracht
te vergroten. Mede doordat
de Minister van Binnenlandse Zaken ruimte biedt voor
flexibiliteit, experimenten en
niet-standaardoplossingen in
het openbaar bestuur zouden
wij dit graag met de andere gemeenten in de regio alsmede
met ondersteuning van Binnenlandse Zaken en de Provincie Noord-Holland willen
verkennen.

gemeente zal een bepaalde prestatie moeten leveren, maar de
precieze aanpak kan per wijk,
buurt of kern verschillen. Dat is
maatwerk.
Initiatieven in Wijdemeren
Vervolgens gaf Anne-Marie
Poorthuis een enthousiast betoog over de lokale initiatieven
in onze gemeente. Als coördinator van de Energiecoöperatie
Wijdemeren is haar ambitie om
met alle inwoners, inclusief ondernemers, scholen, organisaties en overheid een bijdrage te
leveren aan de energietransitie.
“Je hebt elkaar allemaal nodig,
je moet het met elkaar doen”
waren haar woorden. Om te
werken aan energiebewustzijn,
energiebesparing en energieopwekking organiseert de coöperatie informatiebijeenkomsten
hoe het verkeer wordt afgehandeld.
Onderzoek
Er is onderzoek gedaan naar de
verkeerssituatie door bureau
Goudappel-Coffeng. Al het verkeer zal moeten afstromen via de
Emmaweg. Het onderzoek wijst
uit dat er maatregelen nodig zijn
om de verkeerssituatie beter en
veiliger te maken bij de Smidsbrug. Wat er in deze polder
mogelijk is aan ruimtelijke initiatieven, is mede afhankelijk van
het maximaal toelaatbare aantal
verkeersbewegingen. Er kunnen
maximaal 420 woningen worden
toegevoegd na aanpassing van
de verkeerssituatie bij de Smidsbrug. Dat is inclusief de geplande
70 woningen van plan Groenewoud. Dit betekent dat ruimtelijke ontwikkeling in Kortenhoef
begrensd wordt door dit aantal.
Geen stoplichten
Als je van de Smidsbrug een
voorrangsplein maakt, met voorrang voor Kerklaan-Leeuwenlaan, zonder stoplichten, heeft
dat een positief effect op het
verkeer vanaf de Emmaweg en

in de verschillende kernen.
Daarnaast zijn er inloopspreekuren, verzorgen energiecoaches
gesprekken aan huis, lobbyen
ambassadeurs in hun eigen omgeving en worden er projecten
gestart voor collectieve energieopwekking. Allemaal initiatieven waarbij de kracht van de
samenleving wordt benut.
Een enorme opgave
Tot slot gaf gespreksleider Esther Kaper het woord aan wethouder Joost Boermans, die
de energietransitie een van de
belangrijkste maatschappelijke
thema’s van dit moment noemde. “Het is een omwenteling.
Een enorme opgave, maar bitter
noodzakelijk. Een reis die we samen aangaan.”

de andere wegvakken, uitgezonderd het Zuidereinde. Het schema laat voldoende ruimte zien
voor fietsers en brede stroken
langs een plein waardoor de afwikkeling soepeler zou verlopen.
Alleen het Zuidereind heeft een
langere wachttijd.
Het is ook veiliger, stellen de onderzoekers. De restcapaciteit op
de Emmaweg bedraagt circa 150
tot 200 vertrekkende voertuigen
in het ochtend- en/of avondspitsuur. Dit betekent circa 320 woningen bij een verkeersbelasting
van 100% richting Smidsbrug.
Bij een meer realistische verkeersverdeling van 70% bedraagt
het maximaal aantal toe te voegen woningen circa 420.
Presentatie
Woensdagavond vindt tijdens
de commissie Ruimte en Economie een visuele presentatie plaats
door Goudappel-Coffeng. Dan
moet er meer duidelijk worden.
Ook qua getallen, want in de
stukken worden die door elkaar
verhaspeld.
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Een heerlijk avondje!

PIETENMIDDAG

Pietentaart, amandelstaven
en -letters, borstplaat,
gevulde speculaas, taaitaai,
speculaaspoppen,
marsepein.....

WOENSDAG

5 DECEMBER
14:00 - 16:00

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Sinterklaas enthousiast onthaald in Kortenhoef
Door: Saskia Luijer

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

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

Gordijnen en raambekleding,
Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,
Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef
tel. 035-6562680

KORTENHOEF – Zaterdag 24
november kwam Sinterklaas
rond het middaguur aan in
Kortenhoef, waar veel jongens
en meisje hem met spanning
opwachtten.
“Zien jullie ‘m al?” riep Tom
Cornelissen door de microfoon
naar de menigte langs de waterkant. Uitkijkend over de ’s-Gravelandse Vaart tuurde men in
de verte naar een glimp van de
Goedheiligman. “Sinterklaas is
altijd te laat” zuchtte Tom. Om
het wachten wat te verzachten
zette de Pietenband nog maar
een liedje in; ‘Oh, kom er eens
kijken’ dat enthousiast werd
meegezongen. De Muziekpieten speelden zonder hun
Trompetpiet, want die zat nog
bij Sint-Nicolaas op de boot.
Plots klonk over het water het

koperen klanksignaal van een
trompet: daar kwamen ze aan!
In de eerste brandweerboot
stond Sinterklaas, statig maar
toch vriendelijk zwaaide hij
naar alle mensen aan de wal.
Daarna volgden er nog meer
bootjes, gevuld met uitgelaten
Pieten. Zwart, bruin en roetveeg, opa of oma, jongens en
meisjes, alle Pieten waren welkom in Kortenhoef. Een enkele buurtbewoner had zelfs de
vlag uitgestoken voor een extra
feestelijke ontvangst. Eenmaal
aan land nam Sint alle tijd om
handen te schudden, gesprekjes
te voeren en tekeningen aan te
nemen die met zorg waren gemaakt. Terwijl hij op zoek ging
naar zijn trouwe paard Amerigo deelden de Pieten pepernoten en strooigoed uit. Daarna
ging men achter de muziek
aan. Begeleid door de politie
en voorzien van een echte Pak-

jesbus vol cadeaus volgde een
rondgang door de straten van
het dorp. Bij de Meenthof stonden burgemeester Freek Ossel
en wethouder Jan-Jaap de Kloet
paraat om Sinterklaas samen
met zijn Hoofdpiet officieel te
ontvangen. Op het plein van
het winkelcentrum gaf de sportieve jeugd van Odis een demonstratie rope skipping. Dat
was een lastig woord, meende
de Sint, dus hij noemde het
gewoon touwtjespringen. Hij
vond het wel reuze knap van
de jongens en meisjes, zeker als
ze met dubbele touwen op en
neer sprongen. Daar konden
zijn Pieten nog wat van leren!
Na dit intermezzo ging de optocht verder, richting sporthal
De Fuik, waar iedereen Sinterklaas nog even persoonlijk kon
ontmoeten.

Is jouw lichaam niet in balans?
Bio-resonantie stimuleert het zelfgenezend
vermogen van je lichaam en herstelt jouw
balans. Meer weten over deze therapie?
Bel of mail me.
Yvonne Sikking

06 - 53 82 06 46

yvonne@y-focus.nl

www.y-focus.nl

100.000 euro op de Veenderij
NEDERHORST DEN BERG- Een
grote verrassing voor tien deelnemers van de Postcode Loterij
die meespelen met postcode 1394 LJ (de Veenderij) in
Nederhorst den Berg. Op die
postcode is de Buurt-Ton van
100.000 euro gevallen in de
trekking van de Postcode Loterij, zo werd vorige week zater-

dag bekendgemaakt.
De volgende bedragen werden gewonnen: 29.411 euro
(1 winnaar); 11.764 euro (3
winnaars); 5.882 euro (6 winnaars). De bedragen lopen
uiteen omdat de verdeling van
het geldbedrag afhankelijk is
van het aantal meespelende lo-

ten. De Buurt-Ton is naast de
PostcodeStraatprijs een vaste
prijs van de Postcode Loterij
die wekelijks bekend wordt
gemaakt. Deelnemers steunen
met de helft van hun lotprijs
jaarlijks 103 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting
van de Postcode Loterij is ruim
5,4 miljard euro aan mens en

natuur geschonken. UNICEF,
Voedselbanken Nederland, het
Wereld Natuur Fonds, Amnesty International, Natuurmonumenten, Artsen zonder Grenzen en vele andere organisaties
ontvangen elk jaar steun.

INGEZONDEN
TEKSTEN
VÓÓR VRIJDAG
16.00 UUR
NAAR:
REDACTIE@DUNNEBIER.NL
MAXIMAAL: 300 WRD.

Weekblad Wijdemeren

Woensdag 28 november 2018

7

Evenementen

Nieuwe website Therapie Practicum
Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG- De
medewerkers van Therapie
Practicum Nederhorst den
Berg maken bekend dat ze een
nieuwe website hebben: www.
fysiotherapienederhorstdenberg.nl.

taping, Bekkenbodem-/incontinentietraining en Sensomotorische training bij kinderen.
Tevens behandelen wij patiënten op de locaties Amaris de
Kuijer en Horstwaarde en op
verwijzing aan huis.

Ondanks alle veranderingen
binnen de gezondheidszorg en
daarmee toenemende administratieve druk kiezen wij ervoor
ook de kwaliteit te blijven bieden die u van hen gewend bent.
In de praktijk kunt u terecht
voor: Reguliere fysiotherapie,
Haptonomische
begeleiding
(haptotherapie), Manuele behandeling volgens de methode
Marsman, Mobilisaties volgens
de methode Mulligan, Medical

Contact
De praktijk is geopend van
maandag t/m vrijdag van 08.00
uur tot 18.00 uur. Ook in 2019
hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten.
Therapie Practicum Nederhorst
den Berg; Voorstraat 34; 1394 CT
Nederhorst den Berg; Telefoonnummer: 0294 253838; www.fysiotherapienederhorstdenberg.nl;
e-mail: therprac@hetnet.nl

Vreelandse
markt

Kerst-

Dit jaar is de Vreelandse
Kerstmarkt op zaterdag
8 december. Vanaf 15:30
zijn bezoekers welkom en
staan de kraamhouders
klaar met wat lekkers te
eten en drinken, kerstcadeautjes en nog veel meer.
Kortom, het beloven weer
een ouderwets gezellige middag en avond te
worden. Dus reserveer 8
december a.s. vast in uw
agenda. Toegang is gratis
en parkeren kan op het
Sperwerveld aan het begin
van het dorp.
Zie ook: info@kerstmarktvreeland.nl;
www.kerstmarktvreeland.nl

Waar is de staf van Sinterklaas?!
Door: Niels van der Horst
ANKEVEEN – Het was spannend
afgelopen zaterdag bij de Sint
Martinuskerk. Lange tijd was
het onzeker of Sinterklaas wel
zou komen. Was hij goed gevaren… zat hij wel op de boot?
Na enorm spannende minuten
die wel uren leken, riep de ceremoniemeester om nog één
keer heel hard ‘Sinterklaas’ te
roepen. En dat leek te helpen.
Langs de ijsclub richting de
kerk kwam de kleine maar fijne stoomboot met Sint en zijn
Pieten aangevaren. De kinderen renden naar de plek waar
Nicolaas voet aan wal zette. De
Pieten waren zoals altijd zeer
enthousiast en strooiden met
pepernoten. Het leek wel een

pepernotenregenbui zo veel als
er uit de lucht vielen.
Nadat de goedheiligman van de
boot was afgestapt, begaven de
gasten zich naar de kerk. Ervoor
was een podium opgesteld en
ernaast stond muziekvereniging
de Vriendschapskring volop
te blazen. Ze speelden het ene
vrolijke Sinterklaasliedje na het
andere.
Maar wat was dat nou? Waarmee liep Sinterklaas nou in zijn
hand? Dat was toch geen gouden staf? Nee, dat was een bezemsteel. Burgermeester Freek
Ossel was ook van de partij en
hij hoorde van dit vreemde gegeven. Door de microfoon sprak
hij zijn verbazing uit. Deze werd
gedeeld door wethouder Rosalie
van Rijn. Je kon enige vertwij-

feling horen in hun stemmen.
Zou het goedkomen want Sint
Nicolaas was niet compleet zonder staf.
Gelukkig leek het hele voorval
snel verholpen. De Hoofdpiet
- verantwoordelijk voor het
schoonmaken van de staf - was
daar zo druk mee geweest dat
hij helemaal vergeten was op de
boot te stappen! Maar het zat
mee, want een Ankeveense boer
kon hem op de tractor brengen.
Helaas ging dat niet goed, want
op het allerlaatst moest de tractor hard remmen voor iemand
en toen brak de staf.
Onder de Pieten zat een slimmerik die een reservestaf had
meegenomen. Hij was alleen
vergeten waar hij hem ook al
weer had neergelegd. Onder de
kinderen zaten enorm goede

zoekers en die vonden hem al
snel aan de zijkant van de kerk.
Zo kon Sint uiteindelijk alsnog
een mooie gouden staf in zijn
hand sluiten.
Sint, de Zwarte Pieten, de kinderen en hun ouders gingen
vervolgens naar het Wapen van
Ankeveen. Daar werden spelle-

tjes gedaan, er was een Pietendisco en er werden cadeautjes
uitgedeeld. Kortom er werd
volop Sinterklaasfeest gevierd.
De dag was erg soepel, mede
ook dankzij Stichting Oranjefestiviteiten Ankeveen en hun
Sintcomité.
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FAMILIEBERICHTEN
De vlam is gedoofd.

GERARD BROEKE

Evert Boeve

Hierbij delen wij u mede dat onze oud-voorzitter en

16 maart 1927

19 november 2018

Hij heeft ons veel moois nagelaten.
Rie Boeve
Geert
Ties
Sil en Roos
Alexander, Olivia
Brechtje
Bart en Joke
Kiki en Arjen
Duko
Myscha en Nikky

penningmeester Gerard Broeke overleden is.
Hij was een van de drie musketiers en pionier van
het eerste uur met een groenwit hart.
Gerard was een zeer sociaal en gedreven mens,
met belangstelling voor een ieder en
een groot familieman.
Ook heeft hij zijn steentje bijgedragen in de
ontwikkelingshulp t.b.v de derde wereld.
Wij wensen de familie veel kracht en sterkte toe om
dit grote verlies te dragen.
Gerard heeft grote verdiensten gehad voor onze club
en zijn hem daar zeer dankbaar voor.

Bergse Pad 6
1244 PS Ankeveen
Het afscheid heeft vandaag, woensdag 28 november,
plaatsgevonden.

“Ik heb ‘n goed leven gehad”

In Memoriam Evert Boeve (91)

weduwnaar van Rie Mijwaart-de Bruin
19 november 2018
Jan en Debbie
Jeanette en Kees
Mary en Frank
Ton † en Karin
Cerise en Chris
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
Floortje

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Graag aanmelden:
info@praktijkartesia.nl
of bel naar 06-23665687.
Zie ook:
www.praktijkartesia.nl .

Dick Blom

Pieter Leendert Mijwaart

Correspondentieadres:
Zwanenbloem 1
1241 VL Kortenhoef

Op zondag 2 december organiseert Miranda van den
Eijnden van Artesia weer
een wandeling door het
bos. De wandeling is voor
iedereen die verlieservaring(en) door overlijden
kent en hier aandacht aan
wil geven. Hoe kort of lang
geleden dit verlies ook geweest is. Vertrek: 10.00 uur
bij de Beeldentuin De Zanderij, Oude Meentweg 2 te
‘s-Graveland.
Kosten: € 10,00 (contant).

Namens het bestuur van ASV’65

Na een leven vol liefde, hard werken en zorgzaamheid is
onze lieve vader, schoonvader en opa rustig heengegaan.

6 november 1929

Wandeling na verlies

ANKEVEEN- Op z’n draaibank
zat nog een stuk elzenhout geklemd dat Evert Boeve vóór 9
september 2017 als kunstwerk
af wil hebben. “Misschien wel
m’n allerlaatste” zegt de 90-jarige die zich voorbereidt op

een overzichtstentoonstelling
over ruim 70 jaar tekeningen,
foto’s, films, schilderijen en
beeldhouwwerk (opening van
interview augustus 2017).
Vorige week maandag 19 november overleed Evert Boeve op 91-jarige leeftijd in het
Antonie van Leeuwenhoek
ziekenhuis te Amsterdam. Ver
weg van zijn huisje aan het
Bergsepad in de Ankeveense
polder.
In het lange leven van Evert
stonden de kunst en de natuur
centraal. Na zijn opleiding als
instrumentmaker werd hij fotograaf bij onder andere Philips Duphar. Daarnaast maakte
Boeve honderden natuurfoto’s
met het kenmerkende Boeve-signatuur, met de perfecte
lichtinval.
Wie 70 jaar fotograaf en cineast

is, kan veel verhalen. Boeve
maakte minstens vijf fotoboeken, ontwierp boekomslagen,
illustreerde kalenders en deed
veel samen met anderen. De
zolder is tot de nok toe gevuld
met mappen en fotoboeken.
Maar Boeve heeft ook een indrukwekkend oeuvre aan andere kunst opgebouwd. Het begon allemaal met schetsjes van
vogels, waarvan hij er nog een
aantal bewaard heeft. In 1958
kwam hij op een nieuw pad
in zijn kunstenaarsleven. Hij
kwam in aanraking met beeldhouwer Joop van Huissteden.
Na zijn pensionering pakte hij
de beitel weer op. Sindsdien
heeft hij een serie houten beelden ontworpen. Prachtige gestroomlijnde vormen gemaakt
van vlier, els, lariks en andere
soorten. “Ik ga uit van het hout.
Ik maak een schets die al heel
lang in mijn kop zit. Dan begin
ik en dan kan ik haast niet meer
ophouden, met hakken, schuren, vijlen. Heel inspirerend.”
Evert en Rie Boeve-Bant waren
ruim 62 jaar getrouwd. Ze hebben samen drie zoons: Geert,
Ties en Bart, vier kleinkinderen
en drie achterkleinkinderen.
Evert leed aan prostaatkanker
en na een val verslechterde zijn
situatie snel. Op 28 november
was de crematie in Den en Rust
in Bilthoven. Het zal voor Rie
nog stiller worden op het mooiste plekje van Wijdemeren
Foto: Evert Boeve met zijn eerste
Weltacamera
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Cultuur
Huwelijk & liefde bij Kunst aan de Dijk
KORTENHOEF – Op donderdag
6 december presenteert Kunst
aan de Dijk haar toneelavond
in het Oude Kerkje met drie
eenakters van grote schrijvers
over de uitdagingen van het
huwelijk. Gerommel in de liefde is van alle tijden, nietwaar?
Het Braamtheater speelt iedere
eenakter met een korte inleiding met leuke weetjes over de
schrijver en de omstandigheden waarin het stuk is geschreven.
Courteline, Tsjechov, Tournier
Bang voor klappen (1894)

van George Courteline is een
oergeestige eenakter over een
ziekelijk jaloerse echtgenoot
zonder durf in zijn lijf. Het
Huwelijksaanzoek (1888) van
Anton Tsjechov is een tragi-komische eenakter over een aanzoek die moeizaam verloopt,
omdat er tijdens de inleiding
op het aanzoek al ruzie ontstaat over de erfafscheiding van
de bokkenweitjes en de kwaliteit van beider jachthonden.
De Fetisjist (1978) van Michel
Tournier is een ontroerende
monoloog over een man met
een noodlot, zoals hij het zelf
omschrijft. Zijn voorkeur voor

tierlantijnen kostte hem zijn
huwelijk en zijn vrijheid.
De acteurs zijn Martin Willem
van Duijn, Liselore Knigge en
Matthijs Mahler. Concept en
regie: Hanneke Braam.
Kaartverkoop
Donateurs: €17,-; bezoekers:
€ 21,-. Wijnkoperij De Meenthof, Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef; Libris Boekhandel
Voorhoeve, Kerkstraat 77-79,
Hilversum; www.kunstaandedijk.nl

Warmbloedig concert voor volle zaal

Door: Herman Stuijver
HILVERSUM- Een lange avond
vol muzikale emoties, daar
werd een stampvolle studio 1
van het MCO afgelopen zaterdagavond op getrakteerd door

’t KOOR! en de Big Bad Bruce
Band.
De komst van de Russische dirigent Vladimir Pairel heeft er
ongetwijfeld toe geleid dat de
78 zangers en zangeressen met
passie en plezier hun liederen

zingen. Je neemt waar dat de
muzikaal leider vanaf de bok
op expressieve wijze de koorleden opzweept tot betere prestaties. Dat lukte grotendeels. De
opening ‘Look at the World’
was een lieflijk loflied op de
natuur, ook zuiver gezongen
en ondersteund door fraaie
beelden. Bij de medley Grease,
terug in de tijd van de leren jekkies en petticoats, groeide het
koor naar een swingend geheel.
Het had aan kracht gewonnen
als alle leden zonder partituur
hadden gezongen zoals het
selecte clubje op de eerste rij.
De nuances bij Hallelujah, van
bijna fluisterend naar een vol
crescendo, kwamen goed tot
hun recht. Er waren nog veel
meer prachtige songs. Rhythm

of Life lijkt op het lijf van ’t
KOOR! geschreven, alle stemgroepen zongen hun partijen
bijna perfect en bij Avond van
Boudewijn de Groot klonk de
overtuiging uit ‘Ik geloof ’. Samen met de band zingen vraagt
speciale aandacht, dat een enkel inzetje bij Lullaby of Broadway ernaast zat, was geen ramp.
De band o.l.v. Bruce Skinner had een groot aandeel in
het concert. Ze speelden zelfs
meer nummers dan het koor.
Het was een opeenvolging van
hoogtepunten, maar het had
ietsje minder gekund. Hoewel
bij Skyfall met zangeres Yvonne Soff de rillingen over je lijf
liepen, zo indringend. Ook de
soli van Henk Beemsterboer en
Harry Sevenstern op respectie-

velijk saxofoon en trompet waren meesterlijk. Duidelijk was
dat de Big Bad Bruce Band een
meerwaarde was voor het ‘Something old, something new’concert. Tussendoor toonde
pianiste Ludmila de Klerk ook
haar kwaliteiten met het serene Oltremare van Ludovico
Einaudi. Alsof het niet genoeg
was, verraste Pairel himself met
twee zeer hartstochtelijke Russische liederen, een intermezzo
dat een welkome bijdrage was
aan deze avond vol muzikale
emoties. Het concert eindigde
in volle harmonie, toen de hele
zaal meedeinde op de ode aan
de liefde met Eres Tu. Zo moet
muziek zijn, het brengt je in hoger sferen, het verbindt en het
blijft in je hoofd zitten. ‘Eres Tu’,
dat ben jij. Dat was ’t KOOR!

Najaarsconcert Amstel Strijkers Ensemble in Kortenhoef
ren musici. Het orkest werkt
met verschillende dirigenten,
onder wie Jacob Slagter, Marien van Staalen en Kees Olthuis. Tweemaal per jaar brengt
het Amstel Strijkers Ensemble
een nieuw programma dat behalve in Amsterdam ook elders
in het land wordt uitgevoerd.

KORTENHOEF- Het Amstel
Strijkers Ensemble geeft op
vrijdag 14 december 2018 een
concert in de Hervormde Kerk
in Kortenhoef.
Onder de bevlogen leiding van
dirigent Ivo Meinen speelt het
orkest een spannend programma met klassieke en moderne werken. De getalenteerde
jonge cellist Alexander Warenberg soleert in de Roco-

co Variaties van Tsjaikovski.
Daarnaast klinken werken van
Janácek, Penderecki en Von
Reznicek.
Het concert begint om 20.15
uur in de Hervormde Kerk,
Kortenhoefsedijk 168, Kortenhoef.
Toegangskaarten ad € 17 (cjp
en stadspas € 15) zijn verkrijgbaar via www.amstelstrijkers.
nl en aan de kassa.

ADVERTEREN:
WEEKBLAD
WIJDEMEREN.NL

Het Amstel Strijkers Ensemble
werd in 1986 opgericht en telt
zo’n dertig enthousiaste, erva-

Lezers schrijven...
Lof voor Gooi en Omstreken
Ruim 30 jaar geleden schreef ik negatief over de woningbouwvereniging ‘Gooi en Omstreken’. Nu zoveel jaren
later is ons blokje gerenoveerd tot een energiezuinige woning (label A). Veel isolatie, centrale verwarming en
mooi aangelegde parkeerhavens. Dat doet ons nu prettig wonen. Ik woon er met veel plezier. Dank u, woningbouwvereniging Gooi en Omstreken.
Bert Voorn, Kortenhoef
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We financieren
starters.
We leren ouderen
internetbankieren.
U weet natuurlijk dat Rabobank starters
adviseert en financiert. Maar veel mensen
weten niet dat Rabobank Gooi en Vechtstreek
cursussen organiseert om mensen te leren
internetbankieren.
Kijk voor het programma op onze website
of kom naar ons kantoor in Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren of Stichtse Vecht.

rabobank.nl/gvs-maatschappelijk

Woensdag 28 november 2018
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Concerten

Joost Spijkers in Concert
ANKEVEEN - Op vrijdag 30 november kunt u in Theater De
Dillewijn genieten van Joost
Spijkers. Met het theatrale
concert Spijkers II zet Joost
Spijkers (bekend van de Ashton Brothers) een tweede stap
in zijn zoektocht als zanger. En
hoe?! Het theaterprogramma
werd lovend ontvangen door
publiek en pers. Dat vraagt om
meer: om meer vriendschap,
hartstocht, drank, alledaagse
dwaasheid, muziek, oftewel
nóg meer Spijkers.

Vijf mannen aan een cafétafel, een keukentafel, verzin het
maar. Eén begint opeens te
zingen, een ander haakt in met
zijn gitaar, de derde pakt zijn
saxofoon, en er is muziek. Muziek omdat het moet. Iedereen
heeft dezelfde drang, iedereen
wil spelen en zingen. Het moet
eruit, vóór het te laat is.
Joost Spijkers zegt over deze
show: “Spijkers II is zeker nog
geen eindstadium van wat ik
wil maken. Je moet het zien
als work in progress. Ik ben op

zoek naar vitaliteit en levensvreugde. Met muziek, zang,
dans en poëzie om het leven te
vieren, daar ben ik thuis. We
maken deze show speciaal voor
u, en voor ons, omdat we het zo
leuk vinden.”
Vrijdag 30 november. Aanvang
20.15 uur. Kaarten: € 19,- via
www.dedillewijn.nl

Concert bij Kaarslicht
KORTENHOEF- Op zaterdagmiddag 15 december vindt om 16.00
uur het intussen traditionele Concert bij Kaarslicht plaats. Het prachtige Oude Kerkje in Kortenhoef
vormt die middag een intieme en
sfeervolle entourage waar liefhebbers kunnen genieten van een uur
mooie muziek.
De uitvoering wordt zoals altijd
verzorgd door het bekende Hilversumse cellisten-duo Judith Jamin
& Sebastiaan van Eck. Ze spelen
dit concert samen met Sebastian

Koloski en Stephan Heber, muziek
voor 2, 3 en 4 celli. Op het programma werken van o.a. Haydn,
Schubert, Offenbach en Verdi.
Toegang: € 10,- inclusief een
drankje na afloop; reserveren via
de mail: sfvaneck@gmail.com
Eventueel resterende kaarten vanaf
30 minuten voor aanvang aan de
zaal.

Bluesberger in Sportcafé De Blijk 30 november
NEDERHORST DEN BERGSportcafé De Blijk heeft de beste rock/bluesband uit de Gooi
en Vechtstreek weten te strikken, namelijk Bluesberger.

Slim jr. van Bluesberger noemen. Na een paar stomende
avondjes repeteren in ‘The Attic’ is het 30 november tijd om
te rocken. Verwacht muziek

van U2, The Rolling Stones en
natuurlijk The Red Devils en
Lester Butler.
Aanvang: 21:00 uur; Gratis entree.

Deze rock/bluesband is inmiddels een begrip en de mannen
hebben menig kroeg op z’n
kop gezet. De band schittert als
vanouds. Jesse van Huisstede
heeft namelijk het stokje van
zijn vader Hans overgenomen
en mag zich nu de Homestead

In Stalpaertkerk verbinding muziek en kunst

Uniek concert: orgelklanken omzetten in schilderijen
‘s- GRAVELAND- Na het swingend begin met de Timeless
Swingband op 2 november

jl. wordt de winter-concertenreeks in de Stalpaertkerk
voortgezet met een bijzondere

verbinding van muziek en kunst
op vrijdag 30 november a.s. om
20.00 uur.

Activiteiten agenda
WANNEER

TIJD

WAT

WAAR

wo. 28 nov.
wo. 28 nov.
do. 29 nov.
vr. 30 nov.
vr. 30 nov.
vr. 30 nov.
za. 1 dec.
za. 1 dec.
zo. 2 dec.
di. 4 dec.
wo. 5 dec.
do. 6 dec.
do. 6 dec.
vr. 7 dec.
za. 8 dec.
zo. 9 dec.
do. 20 dec.
vr. 21 dec.

14.30 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
21.00 u.
10.00 u.
12.30 u
15.00 u.
12.00 u.
10.00 u.
09.30 u.
20.15 u.
20.00 u.
10.00 u.
14.00 u.
09.30 u.
18.00 u.

Finale schoolschaken
Commissie Ruimte en Economie
Commissie Bestuur en Middelen
ALV IJsclub ‘Loosdr. Plassen’
Muziektheater ‘Spijkers II’
Bluesberger met rookie Jesse
Repair Café
Meet & Greet met Sint
D3D Jamsessie
Pannenkoeken ‘Kom Erbij!’
Thema ‘Vloggen voor senioren’
Open Atelier, Spotfabriek
Drie eenakters Huwelijk & Liefde
ALV IJsclub Loosdrecht
GrL. bijeenkomst ‘mobiliteit’
Ontdek de winterse buitenplaatsen
Open Atelier, Spotfabriek
Lichtjesmarkt Ankeveen

Curtevenneschool, K’hoef
Rading 1, Loosdrecht
Rading 1, Loosdrecht
café- rest. Heineke, Oud Ldr.
Dillewijn, Ankeveen
Sportcafé De Blijk, NdB.
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Sypesteyn, Nw. Ldr. dijk 150
De Drie Dorpen, Ankeveen
Robberse Eiland, Oud Ldr.
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Kidswereld, NdB.
Oude Kerkje, Kortenhoef
Kantine SVL, Rading 1, Ldr.
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
NM, Noordereind 54B. ’s-Gr.
Kidswereld, NdB.
Marktplein Ankeveen

In tegenstelling tot de eerdere
aankondiging is Stephan van de
Wijgert door ziekte niet in staat
vrijdag a.s. op te treden. Zijn
plaats aan het prachtige Bätz -orgel wordt ingenomen door Geerten Liefting, vermaard organist,
componist en dirigent. Geerten
heeft op diverse grote internationale concoursen als organist
eerste en tweede prijzen gewonnen en is dirigent-organist van
de Heilige Bonaventura te Woerden. Voorts is hij organist van de
Domkerk in Utrecht en van de
Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam. Het bestuur van de Stichting Daniël Stalpaert is de heer
Liefting bijzonder dankbaar, dat
hij zich op zo’n korte termijn voor
het concert ter beschikking stelt.
Gelijktijdig zet Ingrid Jansenkunstenares en eigenares van Atelier Art-to-Join in Kortenhoeften overstaan van de bezoekers de

orgelklanken om in schilderijen.
Muziek en kunst versterken elkaar zodoende en geven de toehoorder, die ook toeschouwer
is, een dieper en dubbel artistiek
inzicht. Na afloop van het concert en de performance in verf,
worden de schilderijen geveild en
komen de opbrengsten ten goede
aan het doel van de Stichting- het
ondersteunen van het onderhoud
van de Stalpaertkerk, het orgel en
de pastorie.
Kaartverkoop
Entreekaarten € 15,- en € 12,50
p.p. voor donateurs (incl. hapje
en drankje). De kaarten zijn bestellen per telefoon 06-4604 1520,
via email (bestuur@danielstalpaert.nl); door overmaking op
rekeningnummer
NL02ABNA0458883468 t.n.v. Daniël Stalpaert Stichting of bij de avondkassa (contant want er is geen
pingelegenheid).
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ASV handbal B-jeugd in nieuwe tenues
ANKEVEEN – De B-jeugd van
ASV-handbal, meiden van 14
tot 16 jaar, werd verrast met
splinternieuwe tenues door
haar nieuwe sponsor: administratiekantoor One 2 Finance uit
Bussum.
Eigenaar Pascal Jongsma is
zeer te spreken over de sportieve prestaties van de meiden.
Hij wil daar graag aan bijdragen door de meiden geheel in
het nieuw te steken. De meiden zijn blij met hun nieuwe
sponsor zoals duidelijk uit de
stralende gezichten op de foto
blijkt. Er zijn nog een paar
shirts over, dus nieuwe leden
zijn altijd welkom. Interesse?
Kom een keer kijken op donderdagavond in sporthal De
Fuik waar de B-jeugd om 19.30
uur traint.

WEEKBLAD
WIJDEMEREN.NL
Oude Loosdrechtseweg 192 Hilversum

NIEUW

Gelijkvloers wonen op een gewilde locatie in Hilversum Zuid
nabij winkelcentrum Heigalerij.
Dit uitgebouwde en lichte
hoek-appartement van 100
m2 heeft een grote verzorgde
tuin rondom, een vrijstaande
werkruimte, een extra brede
garage en een parkeerplaats op
eigen terrein. Extra berging in
de onderbouw. Zeer interessant
voor senioren.
Vraagprijs € 309.000,- k.k.

Finale schoolschaken

Rectificatie
Kerstbiljarten –
en klaverjassen

WIJDEMEREN – De finale
van het Wijdemeers schoolschaakkampioenschap is op
28 november om 14.30 uur in
Curtevenneschool. De strijd
gaat tussen de Warinschool
(Nederhorst den Berg) en de
Curtevenne (Kortenhoef).
De teams spelen twee rondes,
elke speler heeft 1x wit, 1x
zwart. De bedenktijd 5 minu-

Hoewel de biljarters elke dag
wel zouden willen spelen,
klopte de datum in ‘Tien van
Rood’ niet. Er wordt niet op
maandag 17 december gekaart
of gebiljart. Maar op zaterdag
15 december is het traditionele
Kerstbiljarten- en klaverjassen.
Gezellig in Het Wapen van Ankeveen.

ten per persoon per partij. De
winnaar ontvangt niet alleen
de wisselbokaal, maar mag ook
meedoen aan de regionale finales. Daar komen ze onder andere de Nederlands Kampioen
tegen, nl. de Kindercampus uit
Hilversum.

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND GARANTIE
Twingo Limited 5drs
Twingo Dynamique 3drs
Clio Estate Intens automatic
Captur Intens automatic
Captur Intens Tce-90
Megane Estate Dci
Megane Estate 1.6
Scenic Limited 115
Grand Scenic Bose 130
Espace Dynamique 2.0-T
Peugeot 3008 Executive 1.6
Chevrolet Kalos 1.4 5drs
Dacia Logan 1.6 MCV
Tigra 1.4 TwinTop S.

Zwartmet.
Ivoire
Zwartmet.
Roodmet.
Blauw/Zilver
D.blauw
Zilvermet.
Antracietmet.
Roodmet.
Zwartmet
Blauwmet.
Zwartmet.
Zilvermet.
Blauwmet

06-2017		 7000 km
06-2012		 62000 km
05-2016		 46000 km
07-2018		 4000 km
01-2018		 6000 km
11-2005		117000 km
11-2007		190000 km
02-2015		 19000 km
07-2014		 36000 km
01-2006		177000 km
11-2012		115000 km
01-2006 173000 km
01-2008 240000 km		
07-2007 61000 km		

11750,6950,16350,26750,20950,5000,4800,19900,21950,8000,9950,2250,2250,5500,-
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Varia

Restaurant Partycentrum ‘De Molen’ verkocht
geweldige bekenden van ons:
de Familie Pos uit Ankeveen.
De nieuwe eigenaren staan te
popelen om het bedrijf met
enorm veel inzet een prachtig
nieuwe toekomst te geven.

ANKEVEEN- De Molen verkocht, gonst het door de dorpen. En nu? Inderdaad is ons
restaurant verkocht en daarom brengen wij u graag op de
hoogte hoe dit gekomen is en
hoe de toekomst eruit ziet.
Want menigeen heeft de afgelopen periode bij ons een leuk

feest meegemaakt en zijn er
nieuwe feesten geboekt voor de
komende periode. Wij, Annemarie en Peter Spoor, hebben
met veel liefde de laatste jaren
voor veel gasten al die mooie
feesten mogen verzorgen, met
geweldige recensies. Door omstandigheden werd ons team

steeds kleiner en konden wij
steeds minder klaarstaan voor
onze gasten. Het moment, vonden wij, om op zoek te gaan
naar nieuwe uitbaters / inspirators, zodat het bedrijf nog
mooier gemaakt kan worden
voor de toekomst. Wij hebben ons bedrijf verkocht aan

Voor 11e keer unieke ijsbaan in Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG- Terecht zijn de Bergers trots op
hun overdekte IJshal met oergezellige Bergstube. Dit vind je
nergens in de regio. Het is ook
een icoon voor heel Wijdemeren. Daarom was het complete
college van B&W aanwezig bij
de opening vrijdag jl.
Bij de elfde editie denk je direct aan de Raad van Elf en het
carnaval. Dat was het thema
van de openingstocht op een
friskoude vrijdagavond. Maar
liefst 8 dansmariekes hadden
wekenlang geoefend voor de
eenmalige uitvoering van de
Pinguïndans en ook het bestuur
had zich uitgedost als Raad van
Elf. Met voorzitter IJkhout als
Prins Bart I, herkenbaar aan
drie extra veren. Op het Willie
Dasplein zit de stemming er al
snel in. De Macarena dreunt
uit de geluidsboxen, kinderen worden geschminkt en er
is een fotoshoot. Mét de nog
naamloze pinguïn, de mascotte van Nederhorst on Ice, op
de praalwagen. Wie het is weet
niemand, al verraadt de innige
omhelzing met Joke Callenbach het een en ander. Je ziet
allerlei types rondlopen: een
toverheks, een sambadanseres
met blote navel, een groene
krokodil, een gevangenisboef,
diverse feeën en prinsessen.
Ook burgemeester Ossel en de
vier wethouders (helaas niet
in carnavalspakken) klimmen

naast de Pinguïn voor een kiekje in hun fotoalbum. Op weg
van het plein naar de Blijklaan
wordt de route perfect begeleid
door verkeersregelaars. Vooren achteraan rijden brandweerauto’s met zwaailichten,
in dit dorp is de band tussen
de spuitgasten en evenementen optimaal. Voor de hal staat
al een lange rij met kinderen
te wachten. Bij binnenkomst
word je overweldigd door het
mooie plaatje van een glanzende ijsvloer, tientallen kleurrijke
ballonnen-versiersels en sfeervolle illuminatie. En natuurlijk
het professionele geluid van
de neven Ewald en Rien van
Huisstede van Enjoy Entertainment. Die weten precies de
juiste muzikale toon te treffen.
Notabelen, Raad van Elf en an-

dere schuifelen het ijs op. Op
een matje doen de dansmariekes hun Pinguïndans, ook
te zien op een groot scherm.
De kinderen en volwassenen
langs de baan zijn bijna niet
meer te houden, ze willen zo
graag schaatsen. Sterre, Louise, Gabriël en Seppe wonnen
de eerste en tweede prijs voor
hun carnavalsversiering. Dan
begint het aftellen voor de rode
openingsknop. Los barst de
jeugd, in volle vaart scheuren
ze over het ijs, rondjes draaiend. De start van ruim 6 weken
ijsplezier, met een aantrekkelijk
programma.
Onder toeziend oog van Prins Bart
I en de Pinguïn opent de burgemeester (foto: Ton Keizer)

Alles gaat door
Wij zijn gevraagd om hen daarbij te ondersteunen in de komende periode en dat gaan wij
met heel veel genoegen doen.
Mensen die bij ons een feest geboekt hebben hoeven zich geen
zorgen te maken. Alle feesten
gaan door zoals afgesproken.
Mensen die twijfelen, omdat ze
wel graag een feest bij ons willen geven maar niet zeker zijn
over onze verzorging, nodigen
wij van harte uit om samen met
ons een datum te plannen. Met
veel plezier verzorgen wij uw
feest, receptie of vergadering.
In de komende periode gaan
we samen met de nieuwe eigenaren hard aan de slag om
te zorgen dat we de organisatie

verder uitbreiden om u nog beter, vaker en mooier te kunnen
ontvangen. Hierbij is alles erop
gericht om de parel die ons bedrijf is opnieuw te laten glimmen, het liefst als nooit tevoren. Wij willen hen daar graag
bij helpen en hopen ons team
binnenkort verder uit te kunnen breiden. Wij houden van
mensen, lekker eten en gezellige feesten. Wij zitten vol inspiratie en prachtige plannen voor
de toekomst. Voel je je thuis
in deze eigenschappen en ben
je als chefkok/leermeester of
topper in de bediening op zoek
naar een nieuwe uitdaging, dan
roepen we je van harte op contact met ons te zoeken. Onder
prima arbeidsomstandigheden
willen wij graag samenwerken
aan een prachtige toekomst
voor jou, ons, ons bedrijf en
bovenal onze gasten.
Bel voor een afspraak: 035
- 656 1459 of mail: contact@
restaurant-demolen.nl

Werner Steenbeek
racet voor de fun
Door: Herman Stuijver
ANKEVEEN - Sinds 2017 racet
Werner Steenbeek, bekend van
de gelijknamige garage aan de
Herenweg te Ankeveen, in de
zomeravondcompetitie. Hij doet
mee met mijn Peugeot 206 GTI
mee aan de DNRT Peugeot GTI
Cup. Hij eindigde op een keurige
12e plaats.
“Deze cup is nieuw en bestaat
sinds 2017”, opent Steenbeek.
“Deze Peugeot komt voor in hoge
aantallen en is zeer betrouwbaar,
daarom is hij zo populair.” De auto
is voorzien van een rolkooi, voor
de veiligheid en speciale banden,
maar is verder standaard. Vorig
jaar startte Werner als rookie, dit
seizoen was hij een ‘challenger’. Bij
zijn laatste race in Zolder eindigde
de Ankevener op de 8e positie, in
het algemeen klassement op de
12e. Dat is niet onverdienstelijk als
je bedenkt dat er gemiddeld zo’n
45 deelnemers zijn. De competitie
bestaat uit zeven races, vijf keer op
Zandvoort, een keer op Assen en
een keer op Zolder.
“Je moet deze klasse beschouwen

als een instapklasse, veel rijders komen uit het karten.” Op de dag zelf
moet je je eerst kwalificeren voor
een pole position, waarna de echte
race losbarst. “Het gaat niet eens
zo hard. Je moet proberen in alle
secties van de baan een bepaalde
snelheid op te bouwen. Het gaat
om de rondetijden” vervolgt Werner. Die eraan toevoegt dat het tussendoor niet toegestaan is om aan
de auto te sleutelen. Die wordt zelfs
verzegeld. “Een dure hobby? Ach,
dat valt wel mee, een paard is duurder, zeg ik altijd maar. Om de paar
races verwissel je de banden en de
remblokken slijten snel.”
Natuurlijk mogen ook de sponsors niet onvermeld blijven. Dat
zijn PSH (Pos Service Holland)
uit Ankeveen en HSW (Hydraulic Service Weesp) plus nog wat
kleine particulieren en bedrijven.
“Weet je, het is vooral voor de fun.
De gezelligheid eromheen, het is
laagdrempelig. We hebben ook
wel gastrijders.” Werner Steenbeek
nodigt u ook uit om eens te komen
kijken. Neem dan contact met
hem op. (jw_steenbeek@hotmail.
com). Meer info: www.206gticup.nl
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Nederhorst on Ice

Uitslag carnavalsoptocht
Tijdens de opening hadden we prijsjes
voor de kinderen die er het meest carnavalesk uitzagen. De kinderen die een
prijsje van burgemeester hebben mogen
ontvangen waren bij de meisjes 1e prijs:
Lois en 2e prijs: Sterre en bij de jongens
1e prijs: Seppe en 2e prijs: Gabriel.

Carnaval in Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG- Met een
echte carnavalsoptocht, de Pinguïn
(nog steeds zonder naam) op een
carnavalskar, burgemeester Ossel
sprekend op het ijs en de carnavaleske kinderen na de opening dansend
op het ijs is de 11e editie Nederhorst
on Ice een feit!

Disco-on-Ice
Elke zaterdagavond van 19.00 uur houden we rekening met de kleintjes tot
20.00 uur. Hierna wordt het knallen met
de ouderen: Enjoy!

Schoolschaatsen
De scholen uit de regio zijn ook dit
jaar weer aangeschreven of zij voor een
kleine vergoeding, met de klas/school
willen komen schaatsen.
IJshockey
Dit jaar is de ijshockey-clinic op dinsdag. De laatste jaren heeft Sven de kinderen zo enthousiast gekregen voor dit
spelletje, dat hij er ook dit jaar weer vol
voor gaat. Cindy, is een succesvolle assistente gebleken en zal hem ook dit jaar
weer bijstaan. Elke week kunnen de
kinderen vanaf ca. 10 jaar zich opgeven
om de “skills” van ijshockey zich mees-

Kunstschaatsen
Het eerste jaar van de kunstschaats clinic;
KVM on Ice verzorgt dit.

ter te maken. Zorg dat je om 19.00 uur
op de ijsbaan bent, dan kan Sven op tijd
beginnen met de lessen.
Bergse Winterspelen
Leuke oud-Hollandse spelletjes op het
ijs. Alle jeugd van 6 t/m 100 is van harte
welkom om elke vrijdagavond vanaf
19.00 uur met deze leuke competitie
mee te doen; enkele spellen zijn jeu de
puck en priksleeën.

Hollandse avond
De kinderen lekker Disco dansen op
het ijs en de ouders genieten in de
Bergstube van de Hollandse avond met
zanger: Bob van Veen.
Familiedag
Zondag is onze eerste gezellige familiedag ‘s morgens de schaatslessen en vanaf
15.00 uur komt Sinterklaas Nederhorst
on ice. Hij heeft weleens op de ijzers
gestaan. Zou hij het nu weer doen?!

Sinterklaas
2 december op het ijs met zijn Pieten. Op
5 december zijn we om 17.00 uur dicht.
Openingstijden vrij-schaatsen
wo. 28-11
13.00-21.00 uur
do. 29-11
14.30-17.00 uur
vrij. 30-12
14.30-23.00 uur
za. 01-12
10.00-23.00 uur
zo. 02-12
12.00-19.00 uur
ma. 03-12
14.30-21.00 uur
di. 04-12
14.30-18.00 uur
wo. 05-12
13.00-17.00 uur
do. 06-12
14.30-17.00 uur
vrij. 07-12
14.30-23.00 uur

do. 29 november
Curling 19.30 uur
seizoen
2018/2019

ma. 3 december

vr. 30 november

Bergse winterspelen

za. 1 december

Disco-on-Ice 19.00 uur
Hollandse avond 20.00 uur

zo. 2 december

Kunstschaats clinic

19.00 uur

Schaatslessen 10.00-12.00 uur
Sint on Ice vanaf 14.30 uur

Wo. 5 dec.
Aangepaste
openingstijden!

19.00 uur

di. 4 december

IJshockey clinic
19.00 uur

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

Door: Dick Blom, Ad van Benschop, Marc en Ric Degeamp

Voetballen in Ankeveen

1e elftal verliest van OSO
De toeschouwers zagen op het
Jagerspaadje een alleraardigste
leuke eerste helft. Het eerste half
uur ging gelijk op met bij vlagen
een iets dreigender OSO, maar
een iets beter voetballend ASV
‘65.
Dit kwam mede doordat Fabian
Degekamp op het middenveld

veel rust bracht en de oude routinier Yoeri Steenvoorden beheerst
de rol van libero achterin vervulde. In de 32ste minuut kwam
OSO op een 1-0 voorsprong.
Met een 1-0 ruststand kon men
aan beide kanten vrede hebben.
ASV ‘65 had nog goede hoop op
een goede afloop, maar toen al
in de 47ste minuut OSO een be-

hoorlijke verdedigingsfout achterin afstrafte, begreep men dat
het heel moeilijk zou gaan worden tegen deze fysiek wat sterkere en gelouterde tegenstander.
De Ankeveners gooiden er een
schepje bovenop, maar konden
geen potten voorin breken. De
voorzetten van de flanken kwamen niet goed aan, want dat was

Voetballen in Nederhorst

Nederlaag tegen sterk APWC
Nederhorst heeft een helft
goed partij gegeven tegen titelkandidaat APWC. Na 20
minuten namen de paarswitten
een voorsprong toen een tegenspeler een perfecte voorzet
van rechts binnen kopte. Het
spel golfde op en neer waarbij
het onvermogen om te scoren
bij Nederhorst weer zichtbaar
werd. De Amersfoortse keeper
voorkwam de gelijkmaker

door op de schoenen van Levi
Matsari te duiken. Grote kansen waren er voor rust niet.
Oscar Vrijhoef moest nog een
lage bal uit de hoek pakken
en Luuk van Huisstede schoot
hoog over. Diezelfde Luuk had
pech toen vlak na rust een effectvol schot boven de keeper
de lat raakte. APWC pakte nu
een overwicht en het was jammer dat na 10 minuten een in-

match aan toe ervoor gaan. Berend van de Bunt keepte een sterke pot. De geblesseerde Rowan
Kloosterman en de geschorste
Yamil Loyali waren helaas niet
van de partij. Positief blijven en
vertrouwen hebben in elkaar is
het credo en goed en scherp blijven trainen, dan komen de punten vanzelf.

FC Almere. Jurgen van Leeuwen was tweemaal trefzeker.
Nederhorst-4 verloor nipt met
2-1 in en tegen Waterwijk.

is bij VVN geweest. Het werd
een gezellige middag met veel
pieten. Er waren pepernoten,
speculaas en ook frieten. Veel
kinderen met broertjes en zusjes geen bezwaar, namens sint
en pieten bedankt en tot volgend jaar!

Jeugd
JO17-1 had weinig moeite bij
de leeftijdgenoten uit en in
Loenen. De Vecht bleef na de
7-0 nederlaag met lege handen
thuis. JO17-2 wonnen in een
spannend treffen met 4-3 van
Altius JO17-3

Senioren
Nederhorst-3 pakte een zwaar
bevochten 2-1 overwinning op

Sinterklaas op bezoek
Woensdagmiddag 21 november was het groot feest . De Sint

Ruim langs Allen Weerbaar
Senioren
Het 2e pakte de volle buit tegen Victoria 2. Matchwinner
werd Hans Peter van den Heuvel met een rake kopbal uit een
corner van Lasse Spall. Het 3e
verslikte zich in Laren ‘99 4 en
verloor met 3-2. Doelpunten
van Jits Bakker en Eelco van
Gestel. 35+1 kwam met 0-5
terug uit Blaricum waar BVV
‘31 door doelpunten van John
de Ruig, Dennis Nieuwenhuis

jammer, want daar lag de ruimte. Doordat ASV ‘65 probeerde
de tegenstander onder druk te
zetten en er niet voldoende power was om de linies goed aan
te laten sluiten, kreeg OSO teveel
ruimte op het middenveld. Uit
een van de tegenstoten wist OSO
de eindstand op 3-0 te bepalen.
Jammer, want er had afgelopen
zaterdag meer ingezeten. Maar
er zit een stijgende lijn in en
ondanks het verlies verdient het
team toch een compliment, want
ze bleven tot het einde van de

draaiende corner zomaar bij de
tweede paal binnen viel. Toen
vijf minuten hierna de goede
scheidsrechter wat makkelijk
de thuisploeg een strafschop
gaf hetgeen de 3-0 betekende
was het gelopen. Opnieuw uit
een kopbal werd het nog 4-0.

Voetballen in ’s-Graveland
’s-Graveland speelde zondag
onder zijn kunnen, maar won
desondanks ruim van Allen
Weerbaar. Na 1-0 bij rust werd
halverwege de tweede helft de
overwinning veiliggesteld. De
uiteindelijke 5-0 overwinning
kwam tot stand door doelpunten van Paul Kwantes, Gerben
van Veen, Ramon Bouwman,
Roland Haselager en Wout
Romeijn. Uitgebreid verslag en
foto’s op www.svsgraveland.nl.

en Patrick Meijer werd verslagen. 35+2 is in vorm: Maarssen
35+1 met 8-2 verslagen.
ZA2
ZA2 deed zichzelf met 3-3 tekort tegen BVV ‘31. Doelpuntenmakers Tom van Rijn, Bastiaan de Kloet en Sander van
Gestel.

VR1
VR1 won uit van TOV VR1. De
1-0 achterstand werd met een
lob ongedaan gemaakt door
Jisse Ankersmit. Kaylee Stoops
schoot vanuit een corner (!) de
winnende binnen.
Jongens onder 14
In de hoofdklasse is JO14-1 een
goede subtopper en bewees dat
tegen FC De Bilt JO14-1. Doelpunten van Fabian Troost (assist Ruben Verhoeven) en Tijn
Degekamp (artistiek aangeven
van Job Kaitjily) bezorgden het
team een 1-2 winst. Ook JO14-

35 plus- voetbal
Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar voor dit gezellige
7 tegen 7 voetbal op vrijdagavond 30 november, dus meld
je aan via vvn35@outlook.com
Meer info: www.vvnederhorst.
org of facebook.
2 draait mee in de subtop en
kon nummer 2 Argon JO14-2
net niet over de knie leggen en
leed een 1-2 nederlaag. Tom
van der Horst scoorde voor
JO14-2.
Jong ‘s-Graveland (O23)
De mix van spelers uit seniorenselectie en JO19 speelde
afgelopen week tegen Olympia
‘25. De eerste kennismaking
in deze samenstelling verliep
getuige de 1-5 overwinning
prima. Ramon Bouwman (3x),
Daan Stricker en Wout Romeijn scoorden.

Veel winnaars bij ASV Petanque ‘91
ANKEVEEN - Afgelopen zaterdag vond het laatste toernooi
plaats, dat gesponsord werd
door
L+R Tuinen, de hovenier van
Wijdemeren en omstreken..
Hier waren wij heel blij mee.
Allereerst werd er gebould voor
het novembertoernooi. Er was
weer een mooi aantal deelnemers voor dit toernooi.
Of het door de kou kwam is
onbekend, maar het waren
snelle partijen. Na drie rondes
waren rond drie uur de winnaars bekend. Eerste werd Cor
van Schaik, gevolgd door Joke
de Boer en Bets Fokker eindigde op de 3e plaats. Laatste
werd Claudia Neijssen, met drie
verloren partijen en een min
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saldo van 27. Hierna werden
de winnaars van het Waterkippentoernooi bekend gemaakt.
Elke donderdagavond werd er
gebould om het kampioenschap
2018. Hier werd Bert Neijssen
eerste, tweede werd Wim Bornhijm en derde Cor van Schaik.
Wie de clubkampioen van 2018
is geworden, werd hier gelijk
achteraan bekend gemaakt. Het
kampioenschap ging over zes
toernooien, waarvan de vier
beste partijen telden. De grote
clubkampioen over 2018 is geworden: Wim Bornhijm met
twaalf gewonnen partijen en
een plussaldo van 116. Piet van
Leijen is ook een klasbak met
zijn 2e plek en de 3e kanjer is
Kees van Schaik. De overige

deelnemers volgden op gepaste
afstand. Nadat alle deelnemers
aan het clubkampioenschap een
prijs hadden gekregen, werd
een lekker borreluurtje gehouden. De Italiaanse maaltijd werd
voortreffelijk
klaargemaakt
door het Wapen van Ankeveen.
Dit was het slot van het seizoen
2018. Dank aan de deelnemers
en dank aan de sponsoren: Richard van L+R Tuinen en Han
de slager.
(v.l.n.r.) Bert Neijssen, Wim Bornhijm, Cor van Schaik
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Annie en Henk Linschoten 60 jaar Bergers

NEDERHORST DEN BERG- Vorige week donderdag vierden
Annie en Henk Linschoten hun
60- jarig huwelijk in het bijzijn van burgemeester Ossel.
Ze wonen ook al 60 jaar in het
Vechtdorp.
Annie en Henk ontmoetten
elkaar in Amsterdam- Noord.
Hij zat op de LTS en zij op de
huishoudschool ernaast. Het
was kort na de Tweede Wereld-

oorlog. Aanvankelijk wilde het
niet zo vlotten met het tweetal.
Annie vond Henk maar een
macho vanwege zijn turnkwaliteiten, een beetje breed lopen
en zo, vond ze maar niks. Toch
overwon de liefde. Ze kregen
verkering, trouwden en kregen
in 1958 een woning in Nederhorst den Berg. Twee jaar later
waren ze eerst bewoners van
de Bloklaan. Zoons Dennis

Wijdemeren in Beeld

en Roy zijn daar ook geboren.
Dennis trouwde met Karin van
Huissteden en Roy met Esther
Gillissen. Joost is de kleinzoon.
Henk was tot aan zijn pensioen
grafisch monteur. Zijn hobby was het voetbal, hij speelde
zelfs op semi-profniveau. Hij
was ook betrokken bij de fusie
van de voetbalclubs Avance
en VBO naar het huidige VV
Nederhorst. Naast het balletje

trappen was hij een goede turner op hoog niveau. Dat deed
hij 35 jaar bij de turnvereniging. Annie is altijd heel actief
geweest bij speeltuinvereniging. Zij was ook de drijvende
kracht van het gezin. Het gezin
ging jaren achtereen op vakantie naar dezelfde camping
vlakbij Barcelona. Mevrouw
Linthorst stopte 5 jaar geleden
met roken, zomaar, tijdens de
vakantie.
De kinderen vinden hun beide ouders heel bescheiden. Ze
zijn inmiddels ver over de 80
en ze noemen het huwelijk van
Annie en Henk een voorbeeld
voor veel huwelijken. Gekscherend werden ze weleens vergeleken met de tv-serie ‘George
en Mildred’, lekker ruziën dol
op elkaar. Ook na 60 jaar samen dollen op de bank op de
Bloklaan.

24 uur uw ogen open houden bij de 24 uurs marathon van
Oogzorg Briljant t.g.v. het 24-jarig bestaan op 24-11.
Ook de Etos was ’s nachts open.

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand herfsttoernooi biljarten
Maandag 19 nov.: Mw. T. Bos
(6 pt.), B. Worp (5 pt.), W.
Clements (2 pt.), J. van Greuningen (2 pt.), M. Verlaan (0
pt.)
Stand aan kop: Mw. T. Bos
8-28, B. Worp 8-25, W. Clements 8-20
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 22 nov.: J. Kloosterman – W. Lam 0-3, M. v.d.
Velden – W. Clements 3-0, T.
Otten – P. van ‘t Klooster 2-0,
M. Verlaan – H. Stalenhoef
0-2
Stand aan kop: P. van ‘t
Klooster 8-14, W. Lam 8-14,
M. v.d. Velden 9-14, M. Verlaan 9-13
Programma
Donderdag 29 nov. 20.00
uur: BV Overmeer – BV De
Tram (5-kamp De Buuren),
vrijdag 30 nov. 20.00 uur: BV
De Poedel – Biljartclub 4711
(5-kamp De Buuren)
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
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl
Advertenties Info & prijzen,
advertentie@dunnebier.nl
of 0294 256200
Eindredactie:
• Herman Stuijver eindredactie
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

